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АЙЗЕНГАВЕР ВСЕ ЩЕ 
НЕРІШЕНИЙ ЩОДО 

КАНДИДАТУРИ 
П Р Е З И Д Е Н Т ОВІЦЯЄ АКТИВНО П Р А Ц 10 В А Т І ' 
В ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ; ГОЛЛ ВІРИТЬ В КАНДИ
ДАТУРУ П Р Е З И Д Е Н Т А , А Л Е ІШПІ РКСІІУШІІ 

КЛІЩІ СУМНІВАЮТЬСЯ В НЬОМУ 
.Шнкаґр._ —Президент Ай 

зенгавер у своїй депеші на 
збори Крайового Республі-
канського Комітету заявив, 
що зробить все, що \в його 
силі, щоб з'ясувати американ
ському народові в найближ
чому році ті всі великі осяги, 
які здобули республіканці під 
час свого • урядування. Але 
Президент все ще не заявився 
в справі своєї кандидатури. 
„Зроблю все, що в моїй силі 
найближчого року, щоб допо
могти вам донести до відома 
країни всі наші успіхи", — 
заявив Айзенгавер. Голова 

шуче заявляв вже кілька ра
зів про-те, що не думає кан-
дндувати. На зборах респуб
ліканців промовляли аж трі 
члени Айзенгаверового уряд} 
— секретар рільництва Езро 
*Ґефт Беисои,секретарторгівл 
Сінклер Вікс і секретар пра 
ці Джзймс П. Мічелл. Всі во
ни передбачали, що республі
канці напевно виграють вибо 
ри в 195іі році, бо „амери
канський нарід ніколи так 
добре не жив, як тепер". Ча
сописи підкреслюють, що пі; 
час попередніх виборів те са
ме гасло видвнгалн цемокра-

Крайового Республіканського ти, і з ним програли вибори. 
Комітету Ліонард В. Голл пі- Бенсон заявив, що демократі, 
рить, що Президент таки кан- використовують фармерську 
дидуватиме в 1956 році.' Але кризу, яка існує вже довгі 
визначні республіканські про
відники заявляють, що вони 
не поділяють Голлового опти
мізму. Між тими республікан-

роки і яку спричинили самі 
демократичні уряди, для сво
їх політичних цілей. Респуб
ліканський уряд робить все, 

цямн, які не вірять в кандн- що можливе, щоб на довшу 
датуру Айзенгавера, павусімету розв'язати фармерську 
переконання, що пізнє рішен- програму, і Бенсон подав но-
ня Президента в справі свосї вих шість пунктів в цій спра-
кандндатурн сприятиме кан- ві, як позбутися иадвншки 
двдатурі віце-президента Рн- фермерських товарів, як кон-
чарда М. Ніксона, Президент сервувати землю, здобути но-
вирішить справу своєї кандн- ві ринки для фармерськвх 
датури аж при юнці лютого 
або на початку березня, а то
ді не -буде бачато часу на бо
ротьбу між окремими респуб
ліканськими кандидатами, як
що Айзенгавер відмовиться 
від кандидатури, і перемож
цем буде віце-президент Нік-
сон. Вже й тепер говорять 
про Ніксона як про найпо
важнішого кандидата навіть 
ті республіканські лровідвл-
кн, які не с його прихиль
никами. Дехто згадує ще го
ловного суддю Найвищого 
Суду ЗДА Ірла Воррена як 
можливого республікансько
го кандидата, але інші під
креслюють те, що Воррен рі-

продуктїв та як збільшити 
прибутки м а л о з є м є льних 
фармерів. Секретар праці Мі
челл сказав, що в ЗДА в 1965 
році буде 74.000,090 затрудне-
них, а тепер число затрудне-
них перевищило число 65 
мільйонів. В прийнятій резо
люції висловлюється радість 
республіканців, іцо Дйзенга-
зер видужав із свосї недуги 

їта хвалиться Аизенгааерїв 
провід, якому подібного вже 
давно не було в цій країні. 
Скарбник Республіканської 
партії Клійюрд Фолджер по
відомив, що достатньо впли
вають гроші на виборчу кам
панію в 1956 році. 

ПРЕЗИДЕНТ ОБГОВОРЮЄ ФЕДЕРАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ МОСКВА ДОМАГАЄТЬСЯ ВІД НІМЕЧЧИНИ Q A Y I J I U Q Н Ш Р Ч Ч И Н А 
% ЗНОВУ РЕПАТРІАЦІЇ ВТІКАЧІВ ^ А І Д П Л П Ш Е Л Ч Ш І А 

t Москва. —- Совєтський Со-
о з ' уз&лежнюс справу даль

шого звільнювання німець
ких полонених від репатрія-
кіі колишніх совєтських гро
мадян, що досі перебувають 
у Західній Німеччині. В и с л о в 

чини. В той ж е . час західньо-
німецьииЙ уряд не тільки не 
допомагав „переміщеним осо
бам вертатися д о Совстиького 
Союзу, але насильно пере-
щ,юджус їх репатр'яції". , , і з -
Bfi'-'Ті.ч" підкреслюють в даль
шому, щ о багато з утікачів у 

лене і підкреслене ц е стаио- , Західній Німеччині живуть „у 
вище- Москви в офіційному трагічних умовах", я захід-

іУрсяядсдіг Айзенгавер виходить, усміхаючись, і з акта, щ о 
ним він приїхав д о свого тимчасового б ю р а в Ґеттисбурі'у, На., 
де в ідбулася конференція Президента з його головними да~ 
радниками в справах федеральних витрат на виховні оправи, 
суспільне обезпечення і програму охороїш здоров'я в н а й 
ближчому ( [ т к а л ь н о м у р о ц і Після пі«ї конференції Прези
дент відбув у Кемп Дейв ід , б іля Термонду, наради з Р а д о ю 

Крайової Безпеки. 

„ЗДА втрачають приятелів у світі через 
несправедливий 'міграційний закон" 

; 
АФП однодушно схвалила проект об'єднання 

з КІО 

Вашингтон. — Бувший ад
міністратор Закордонної Д о 
помоги З Д А П о л Д ж . Г о ф -
маи заявив, щ о З Д А втрача
ють приятелів у країнах віль
ного світу через несправедли
вий іміґрацШннй закон, 3 од 
ного боку, казав Гофман, 
З Д А -через свою протнкомуЧ 
ністпчпу поставу підкреслю
ють, свій демократкам і своє 
вільне життя, а з д р у г о г о — 
боку при допомозі СВОГО ІМІ -
граційного локона не допус 
кають д о цієї країни тих, які 
хотіли б жити вільним демо-

?ОВСТСЬКОМУ Органі „Ізвсетія". 
і к і пишуть, що Західна Ні
меччина придержує насильно 
,*,проти принципів ЛЮДЯНОСТІ! 
в особистої свободи" понад 
100.000 колишніх совстських 
громадян. СовстськИй Союз — 
сказано в „Ізвсстілх"1' —,- зві-

ньо-німецілсші у р я д „відкидає 
всю допомогу, що її хоче да 
вати тим к о л и ш н і ^ совєтсь-
кпм громадянам берлінській* 
Комітет повороту на родіну." 
В політичних колах думають 
що одним із перших дометань 
новопрнзначеного д о Захід-

гьнив, не зважаючи на „жах- j ньої Німеччини совстського 
ливі злочини", вчинені проти 
совстського населення, тнем-
Чі німецьких громадян, засу
д ж е н и х за різні воєнні зло-

:імбасадоря ВалерІяня А. Зо-
чіна буде передання всіх Д П -
і via у Західній Німеччині під 
ного контролю й „опіку". 

Англія вважає, що CCGP перевищує Ті 
атомовою зброєю 

Ератичним життям. Одночас
но, навіть ті малі квоти, які 
визначає і міграційнії it закон, 
не бувають вичерпані. Гоф-
ман виступав проти квоти для 
окремих країн, які передба
чає імігранДйний закон Мек-
Карена-Волтера. Ці квоти-
замалі для тих країн, 'в яких 
с багато кандидатів на емі
грантів, і завеликі для інших. 
Па думку Гофманя, імігран-
тів до ЗДА треба, допускати 
на основі індивідуальних 
прикмет, а не на основі квот, 
визначених для окремих дер
жав. 

| Лондон. — Англійський у-
ряд поставився негативно до 
совстської пропозиції, щоб усі 
держави стримались надалі 
від усяких досвідних вибухів 
ядрової зброї. Прем'єр Іден 
заявив у відповіді на соціалі
стичні інтерпеляції у цій спра
ві, що англійський уряд при
хильно ставився до такої про-
позиції, вважаючи, що вона 
стосується до часу, коли зро
блено іту совстську сугестію. 
Тим- 4а.сои уже після того 
Совсти перевели новий експе
риментальний вибух, який ви
казав, -Що СССР випередив 
Англію в розвитку ядрової, 
зброї. Тому вона, казав англій

ський прем'єр, не може пого
дитися на затвердження тако
го стану совстської переваги. 
Англія заявила в лютому 
цього року, що вона про
дукуватиме водневу зброю, 
але до цього часу ще не за
кінчила своїх власних дослі
дів на цьому полі і поки вона 
не розпоряджатиме також 
водневою бомбою, так довго 
не може відмовитись від реа
лізації наміченого пляну. Ан
глійські фахові чинники вва
жають, що Совсти взагалі зна
ходиться тепер на шпилі сво
єї збройної могутньости, дар-
мащо з кожним днем її ще 
побільшують. 

ВІДКИДАЄ ПЕРЕГОВОРИ 
З СССР ПРО ОБ'ЄДНАН

НЯ НІМЕЧЧИНИ 
Бонн. — Поки совєтський 

уряд стоїть на становищі, що 
треба зберегти поділ Німеч
чини, до того ча'су не буде 
нормальних взаємин між Ні
мецькою Федеративною Рес
публікою і' Совєтським Сою--
.ом — заявив міиістер закор

донних справ Західньої Німеч
чини д-р Гайнріх фон Брен
тано у промові перед парла
ментом в Бонні. Він палко за
явив вірність Західньої Німеч
чини союзові з Заходом та 
відмовився безпосередньо пе
реговорювати з Советами про 
об'єднання Німеччини, звер
нувши увагу, що три західні 
великодержави перейняли цю 
справу на себе. Брентано 
звернувся з драматичним за
кликом до всіх німців, при
хильників теперішнього захід-
шл-иімецького уряді' і ного 
противників, щоб вони при
знали принцип, що кожне по
слаблення союзу Німеччини 
з Заходом доведе до німець
кої катастрофи. Він запере
чив, наче б остання конфе
ренція чотирьох міністрів за
кордонних справ у Женеві 
скінчилась без з'ясування со 
встського становища і наче б 
у плямуванні західньої полі
тики супроти Совстів Західні 
Німеччини не брала- учаетп 

і таким чином потвердити со
юз між двома тоталітарними 
системами, проте він не змо
же підписати такого догово
ру знову з Німецькою Феде
ративною Республікою сього
дні, ані з об'єднаною Німеч
чиною завтра". Він запевнив, 
що теперішній західньо-ні-
мецький уряд не є „труслн-
ини, слабий ані дурний", а 
тільки твердий* у своєму від-, 
ношенні до Совстського Сою
зу. „Ми глибоко перековані, 
що тільки така політика може 
переконати совєтський уряд І 
довести до нової конференції, 
в якій справа Німеччини й 
європейської безпеки стояла б 
знову на першому місці ден
ного порядку". Він впевняв, 
що відмова від дотеперішньої 
лінії закордонної політики, 
що її веде західньо-німецькнй 
уряд, була б найбільшою лег
кодушністю і „невідповідаль-
ною ігнорацією"1, яка не ро
зуміла б правди, що „свобода 
і безпека нації може існува
ти або цілком або зовсім ні". 
— Промова міністра Брентано 
була — за думкою закордон-
.них кореспондентів у Бонн — 
одною з найкращих, що їх 
виголошеного за час існуван
ня хзахідньо-німецького пар
ламенту. Вони звертають ува-
.гу, що —• на жаль — в дипло-

Він ствердив, що в Женез J матичній' льожі не було під 
Совсти заявили цілком ясно час тієї промови нікого біль-

Захід робить Совєти відповідальними за події 
у Сх. Берліні 

t^Bepahi. 
садоря в Західній Німеччині 

Три західні ам5а- підтримуються лротест,-що йо-
' го лА.'лап вже американський 

Ню Порк, Н. И. — Амери
канська Федерація Праці на 
конвенції в Ню Иорку одного
лосно "прийняла проект об'єд
нання з Конгресом Індустрі-
яльних Організацій. Так само 
і конвенція КІО заявилася за 
тим, щоб об'єднатися з АФП, 
але остаточне голосування в 
цій справі мас відбутися ant 2 
грудня, коли закінчиться 20-
річна боротьба між цими дво
ма робітничими організація
ми. Гадають, що між членами, 
КІО буде тільки одна робітни
ча Спілка Транспортових Ро
бітників, яку очолює Майкел 
Квілл, яка, можливо, не схоче 
належати до об'єднаної робіт
ничої організації.' Після об'
єднання Американської Феде
рації Праці і Конгресу Індуст-
рійннх Робітників, яке мас 
відбутися 5 грудня, в цій 
країні постане найбільша в 
світі робітнича організація -

•В 

АФП — КІО. Вона норахову-
штиме коло 15.000,000 членів. 
Російські комуністи хваляться 
тим, щ о у~Ннх робітничі про-
фегіині спілки об'єднують 
40,000.000 членів, але в дійс
ності в СССР немає вільного 
р о б і т ничого організованого 
життя, бо там всім керує пар
тія. В Англі ї робітничі органі
зації * нараховують тільки 
8.000,000 членів. Проте, Ан
глія мас тільки 50,000,000 ж и 
телів, отже там більший від-
,сотрк робітників зорганізова
ний в професійних спілках. В 
З Д А затруднених нарахову
ється коло 65,000,000, а зорга
нізованих у професійних спіл
ках є 17,000,000, отже тільки 
25 відсотків всього робітниц
тва. Крім АФП і КІО, є ще не
залежні робітничі спілки, як 
Спілка Вуглекопів під прово
дом Д ж а н а Луїса , яка нара-

! ховує коло 500,000 членів. 

В АМЕРИЦІ 
• Кранове Товариство Манд

рівних Продавців п р и з н а л о 
свою річну нагороду віце-прези
дентові Рнчардові М. Ніксоиові. 
який „виконав визначну працю, 
поширюючи по різних країнах 
світу добру волю Америки*. 

• У місті І и т е р я е ш е п е л 
Фоле, Міннесота. вже 32 дні 
падас сніг, і земля покрита 
сніжною верствою иа три стопи 
завглибшки. Протягом цього 
часу сніг падав небезперебійно. 
але кожного дня принаймні по
троху прикривав землю. 

• У М І л п о к і , Висконсін, 
Чарлз Наймай І його жінка жи
ли як подружжя 50 років. Тепер, 
замість відзначити золотий юві
лей вони розвелися. Вій мас 71 
рік, а вона — Й7. Наймай плати-
тнме своїй жінці по п'ять дола
рів тижнево аліментів. 

• Об'єднання сільсько-госпо-
дарських кооператив' подарува
ло президентові Айзенгаверові 
трактор, який мас силу 43-ох 
коней і коштує 4,000 доларів. 
Цей дарунок мас підкреслювати 
той факт, що Айзенгавер лю
бить свою фарму І працю на 
НІЙ. 

• Демократичянй сеаатор Ес-
тес Кіфовер мав заявити про 
свою кандидатуру на президен
та в половині грудня, але тепер 

„Гарриман — це серйозний демократичний 
кандидат н 

Вашингтон. --- Голова демо
кратичної повітової організа
ції я їіго Иорку Кармін Д е Са-
піо заявив на прийнятті Кра
йового Пресового Клюбу, ще 
нкіноркськнй губернатор Аве-
релл Гпррнмап'-•- це не кан
дидат одного тільки стейту, а 
правдивий і серйозний канди
д а т на президента від усієї 
країни. Гарримана, як твер 
див Д е Сапіо, підтримує Не 
тільки група л ю д е й із Н ю 
Норку, а л е його знають і під
тримують в багатьох стентах 
цієї країни. Д е Сапіо твер
дить, щ о иа Демократичній 
Н о м і н а ц і й ній Конвенції в 

серпні 195(J року в ІІІнкаго 
Гарриман покаигно б у д е зма
гатися за те, щоб його вибра
ли на демократичного канди
дата на президента. Д е Сапіо 
:іаяпив, що н е м а є потреби, 
щ о б Гарриман вже тепер ста
рався здобути тобі прихиль
ність делегатів на номінацій-
ну копвспцію, які ще навіть 
•joci не вибрані , як це робить 
\ д л е н Стівеясвон. Гпррнмаи 
ю б у д е ставити свосї кандида
тури на правнборах в окремих 
ттеі':тпх, а зробить це а ж на 
ІСрайбвій Демократичнії! Ио-
чінацімнін Конвенції' в Ній-
каго. 

Комуніст Файн зголосився в суді після 
4-ох років укривання 

каже, що зробить цс наприкінці 
цього місяця „або на початку 
січня 1956 року. 

• В ІІю Порку перед будин
ком Міської Управи иа:е поста
вили ялинку заввишки на шіст
десят стіп, яка коштує 585 дола
рів. Цю ялняку засвітять 13-го 
грудня, одночасно з 25 ІНШИМИ, 
ЯКІ стоятимуть в цьому місті. 

Ф 50-рІчного адпоката Едвар-
да Д. МекДавґела призначене 
скарбником Крайового Комітету 
для вибору С?гівенеона на пре
зидента. Цей комітет перенісся 
до більшого приміщення, бо до
теперішнє було для нього за
мале. 

О Департплеит пралі перед
бачає, ЩО 8 ЦЬОМУ МІСЯЦІ ЧИСЛ'0| 
затруднених в ЗДА дещо”збіль-
шнться. Тільки в 19 промисло
вих районах (на 149) ще поваж
ніше число безробітних. 

9 Бувша ПОЛЬСЬКА громадян
ка Марія Кісслева-Трецкі після 
14-ох років розлуки побачилася 
зі своїм чоловіком, який жние в 
Ню Иорку. В 1941 році російські 
комуністи заарештували П з си
ном і чоловіком. Чоловік з си
нами, як вояки польської, .армії, 
залишили СССР і 
ЗДА, а вона аж тепер дістала 
дозвіл прибути до цієї країна. 

Ню Иорк, Н. П. — Ще в 
1951 році суд в Ню Порку 
обвинувачував групу з 21-го 
комуністів у тому, що вони 
провинились проти закону 
Смита, бо старалися при до
помозі насильства змінити де-

передали, кожний зокрема, 
протестаційні ноти совєтсько-
му амбасадорові Пушкінові в 
СхІдньому Берліні з протестом 
проти тенденції п е р е д а т п 
Східній Берлін у відання 
східш.о - німецького ..уряду'.'. 
Три західні великодержави 
стверджують н е п о р ушність 
договору, який встановив по
діл Берліну на і зони під у-
правлінням спільної Ради. Во
ни ааявляють, що відповідаль
ним за події на терені Схід-
нього Берліну і Східньої Ні
меччини є надалі Совєтський 
Союз. Найгостріше формулу* 
це становище американська 
нота, передана амбасадоро?.: 
Конантом. „З'сдинені Держа
ви - - кажеться у тій йоті -— 
далі вважають совстську вла
ду відповідальною за добро і 
відповідне трактування всіх 
американських громадян під 
час їх присутності в тих об-
ширах, включно з совєтським 
сектором Берліну, який під
лягає совстській владі й кон
тролі". В американській ноті 

генерал Дашер перед совст-
ськнм генералом Дібровою за 
самовільне і насильницьке за
тримання на кілька годин чет
веро американських грома 
дян, між ними двох конгрес
менів, німец:.ким поліціянто:*. 
у Східньому Берліні, при чо
му той полщіянт погроіг:увл 

•.ісрн::аицям револьвером. У 
:іротс:таційннх нотах пнглій-
оькПЗ і французькій не згаду
ється п:>о тон інцидент. зат< 
головний натиск кладеться на 
формальну і фактичну відпо-
.идальність Совстів за Східню 
Німеччину і Східній Берлін. 1 
американській ноті кажеться 
що „вам відоме наше станови 
ще до так званої Німецько 
народної республіки". Тим чп-
?ом східиьо - німецькі кому
ністи не залншшзться у свої;, 
пресі, яка відзеркалюс лини 
бажання МОСКВИ, - сумніву 
що московські большевикн об 
стоюватпмуть „суверенність' 
східиьо - німецького уряду 
також -на терені Східнього 
Берліну, як столиці тієї „само
стійної республіки". 

Париж. — У Франції скоїв 
ся мабуть єдиний в історі. 

який ного випустив па волю 
за кавцісю 20,000 долярів. 
Адвокат Файна Френк Серрі 
каже, що він не знад де ук-, 
ривався Файл, і що про це не;Фа к т- Щ° урядуючого голову 
знала навіть Фапнова жінка. | уряду викинула з своїх рядії 
З оскаржених у 1951 році ко- .його власна політична пар 

мократнчну форму влади в | муністів суд міг судити в 1952 ^„ 27-члення комісія плину-
цій країні. Секретар комісії і році тільки 17-ох. Сіднея і 
публічних справ при Комуніс- Стейнберга агенти ФБІ з а . j вання французької соц,ял-ра-
тнчній партії Фред Файн не арештували на початку цього' днкальної партії рішила біль-
зголосився тоді н суді і укри- року. А два комуністи — | шістю 19 членів проти 5, які 
вався впродовж чотирьох ро-|Джеймс Е. Джексон і Вільям | були за відложенням цієї ак-
ків. Тепер в товаристві свого і Норман Маррон ~ ще й досі 
адвоката він зв'явився в суді, І скри;ваються. 

Французька партія радикалів викинула 
прем'єра Фора 

Не вдався „Другий День Безпечної їзди" 
Ню Иорк, Н. И. — 1 груд- чинилося те, що була негар-

ня цього року був ,„Другий 
День Безпечної їзди" аптом,в 
цій країні, але як виходить із 
дотеперішніх, неповних ще 
обрахунків, в тому дні, в я-
кому це мало бути жадних 
нещасливих випадків на ву
лицях міст і автострадах, було 
більше смертних випадків, як 
у звичайному дні. Досі нара
хували 65 смертних випадків 
у всій країні, і багато пора-

• нень під час автовнх ката-
"D

P £ « a £ строф, До того більшого чис-
ла нещаслнзпх випадків при-

иа Погода і в багатьох стей-
тахчбув сніг на шляхах. Ми
нулого року під час „Дня без 
автовнх катастроф" руло 55 
смертних випадків. Найбіль
ше смертних випадків було в 
стейтах Огайо (7) , Теннесі(б), 
Калісрорнія (5), Міссурі і 
Пенпсилвеиіялю чотири. 

• В Анголі, Луїзіана, на тю-
ремпому подвір'ї змій-тарахіса-
вець укусив в ногу в'язня. Цим 
разом в'язневі пощастило, бо 
нога його була штучна (проте
за і. В'ЯЗНІ-І:ОЛСГИ затоптали йо
гами отруйну гадину. 

ції, і двох, які були взагалі 
проти всякої неприхильної для 
Фора акції, рішила викинути 
з партії прем'єра Едґара Фора 
за зламавня партійної дисци
пліни й таку його діяльність 
в характері прем'єра в остан
ньому часі; яка суперечить 
партійній лінії. Річ іде про за
тяжний спір за приспішення 
парламентарних виборів і за 
систему виборів. Соціял-ради-
кальна партія розколена між 
прихильників попереднього 
прем'єра Мендес-Франса і те
перішнього прем'єра Едґара 
Фора. Мендес-Франс перепер 
був на партійних нарадах 
принцип голосування на пер
сональні кандидатури, але 
гнм часом був узагалі за від
ложенням виборів'на пів ро-

що для них справа об'єднав 
ня Німеччинищс „не дозріла" 
і що вони можуть ПОГОДІІТНСІ 
т»міер на об'єднання Німеччи
ни тільки в-тому випадку, ко
ли,. б. 
стати Комуністичним в'язнем. 
„Пан Молотов — казав бу
квально Брептано -- може бу
ти певний: хоч він довів де 
того, що міг підписати дого
вір з Гітлером і Рібентропом 

ще, крім канадійського амба-
садора. Брентано, мовляв, ви
голосив свою пр, Лд ад
ресою трьох сл>Tt ч .ець-
кого народу, захід^. . ольян- v 

Німеччина погодилась | т і в і Совстів, Він цюлііїли у с я -
,кі сумніви п р о МОЖ '̂ПГВОСТІ 
іміиіі курсу закордонної полі
п ш и і доказав , щ о німецькі 
керівники здають собі справу 
і характеру і цілей совстської 

політики. 

Совєтм атакують Захід в ОН, яи за часів 
Вишинського 

Об'єднані Нації. — Пред
ставник СССР в Політичній 
ІСомісії —• Баси лій Кузнсцов 
ііиступнв ЗО м.м. з промо
вою, яка — як її характери
зує американська преса *т-
ирпгадус цілком „добрі часи 
Вишинського". Іншими сло
вами, у тій П|ЮМОВІ кишіло 
від нісенітниць і провокацій
них закидів під' адресою З'с-
дниеннх Держав, що їх совєт
ський „дипломат" обвинува
чував якраз в усіх тих про
винах, що їх зробили і роб
лять рамі тільки Совсти. Куз-
нецов заявив, що це З'сдинені 
Держави противляться роз
зброєнню і забороні атомової 
зброї і що це З'єдинені Дер
жави, а не Совєтський Союз, 
спустили залізну завісу, яка 
перешкоджає свобідному рої 
виткові торговельних і куль 
турннх взаємин, 
ласкаво „признав 

тенції" президента Айзенга-
ве щодо пропозиції взаємної 
контролі військових об'єктів 
летунством, але, мовляв, ту 
пропозицію можна прийняти 
тільки в цілому комплексі 
роззброєння і контрольних 
засобів. Зокрема Кузнсцов 
знову накинувся на військові 
бази, що їх втримують ЗДА 
на заморських територіях. 
Йому гостро відповів амери
канський представник Кебот 
Лодж, але Кузнсцов забрав 
удруге слово й накинувся на 
ЗДА у ще гострішій формі. 
Зрештою^ мериторнчно, Куз
нсцов не сказав ані слова 
більше у справі роззброєння, 
як говорили про це поперед
ні заяви большевицьких пред
ставників: самі фрази й пиль
не виминання згоди на заве
дення дійсної контролі, чи пе-

Кузисцов' реводцться в діло обіцяне 
„добрі ін-1 роззброєння. 

ку. поки він закінчить мої: 
тування бльоку центро-лівпці 
Зате прем'єр Фор даремне до
магався впродовж 5-ох ТИЛІ- власній резиденції під Лондо-
нів перевести зміну виборчої ном святкував сиог 81-річчя 
системи в парламенті, а коли І ""йшов до миси народу, шо ві-
поставив справу руба, зажа- ™ ^ T R S T ? - « 
давиш вотум допір я, парля- зважаючи на свій вік. цілпй”десь 

І на ппі.-гпгти.о ІМ'ЯИИПОВПЙ 
іобу 

ок> в 
Гаррон, до якої Черчнл ХОДИВ 

кавшнсь на конституційне: 70 років тому. 
право і діставши апробату від • Між ЗДА Й Західньою Ні-
президента Франції Коті — за-! меччшюго підписано окрему у-

В С В І Т І 

мент заявився піюти Фора в'не роз<таігги-я. 
минулу середу 319 голосами і торт б>'» аровлвний на под 

1 о т гп _: *. ” А ШКОЛИ З СОЛОМИНОЮ стрі.ЧОІ 
протіс 219. Тоді Фор, п о к л и - І р ц р я,:о1 Ч с ч н л хо , 

овів розв язання парламенту. 
Покищо цей декрет не опри
люднений, але Фор заявив, щ о 
коли б його противники в пар
ламенті хотіли скликати пар-
лямент для винесення якоїсь 
ворожої' йому постанови, він 
негайно розв'яже парлямент, 
маючи в кишені підписаний 
президентом декрет. Нові ви
бори у Франції відбудуться I-
Мовірно 8 січня 1956 року. — 

мову, в якій ЗДА зобов'язують
ся дономоітн Західній Німеччи
ні в продукуванні атомової 
енергії для мирних цілей. Німці 
співпрацюватимуть в цьому 
своїми пченимн і робітниками. 

• У Південній Кореї скасо
вано Команду цивільної допомо
ги, яку встановлено було два 
роки тому для співпраці з ар
мією у поборюванні недуг, roacv 
д у й* безпорядків. Скасування 
цієї установи вказує на поваж
не 1 всебічне поліпшення тамош
ніх відносин. 

• В Індії прем'єр Перу нами 
ТИМ часом соціял-раднкальна \ ґався своєю промовою у Каль-
Преса, яка є в руках прихнль-1 тутті. що П виголосив зараз піс-
ників Мендес-Франса і н о м і - 1 % £ ^ І Ї » $ & ^ 
нального голови najmi, старо- j с ь о м у с „ 1 т і ультрасердечне прн-
го діяча ЕдГара Еріо, гостро ймання Хрущова й ВулґшЙка 
атакує Е д ґ а р а Фора, одного "К> викорнсгов.моть Індійських 
ч своїх иечапніх найчільніших терен • для нападів на Захід з своїх недавніА нанчільншінх . В с е ж И і . р у та , . nn;tHO nepeft 
вершників. нлвса пропагаядивипми фрааа-

ми своїх розхрпстяіптх гостей, 
шо іч::і.іаіі буї.вкльно: „Днпно: 
шо коли одна стзрона говорить 
про мчр. то інші думають кате
горіями війни 1 військових сою
зів". Такий образливий натяк 
на адресу Заходу викликав 
npoverru ляхідньої преси. 

• Суриа пішла за прикладом 
Індії: четвер, і грудня ц. р. про
голошено в цій країні „держ&в-
ннм святсм" иа честь Хрущова 
й Булґанїна,. які разом із сот
нею большевицьких „спеців" 
приїхали з офіційними відвідн-
яами. Всі будинки в центрі сто
лиці. Рангуні, помальовано ва 
біло І прикрашено прапорами 
з написами: „Хай живе совст-
сько - бурмійська приязнь!" 

• Східньо-берлінськкй посад
ник Фрідріх Еберт. заохочеігай 
соввтськими протекторами, бун-
.;ючно.заяеив: „Ми не дозволи
мо американдям їздити у демо
кратичному ссіггорі цього міста 
автами з радіотелефонами. Ко
жний чужинець, що приходить 
сюди, мусить шанувати паші 
суверенні закону". Американсь
кий генерал у Західньому Бер- ' 
ліні заповіп, що пін не зважа
тиме иа такі комуністичні пог
рози. 

• ІІи К а м ч а т ц і вибухнув 
лулькан Веч!метіний, що протя-
і”ом сотень років був -нечинний 

- офіційно повідомили совст-
СЬКІ д.іМ”рела. 
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ЗНОВУ КРИЗА У ФРАНЦІЇ 
Люди у світі так звикли 

вже вичитувати у щоденній 
пресі вістки про щораз нову 
кризу уряду у Франції, що 
ще одна така вістка не викли
кає вже ніякої сенсації. Часта 

в закордонно-політнчній ді
лянці продовжував намічену 
Мендес-Франсом політику в 
Північній Африці, в Західній 
Европенській УнІІ, супроти 
Західньої Німеччини й супро
ти Зарщини, як також на те-

зміна уряду у Франції стала рені об'єднаних Націй 

ХОЛОДНА ВІЙНА ЗНОВУ 
РОЗІГРІВАЄТЬСЯ 

Тільки два тижні, минуло від закінчення конференції 
міністрів закордонних справ чотирьох великодержав, що 
відбувалася в „дусі Женеви" з головною метою міжнарод-

—-ного-відпруження, як світ знову опинився в обставинах 
„холодної війни", що кожного дня може розігрітись до чер
воного. Ці „запальні місця" в холодній війні — коли мова 
про публічну опінію та зовнішні прояви — виявляються 
з різних місцях світу. Останнє, таке місце виявилось, а рад
ше відновилось у такій вразливій зоні, як Берлін. 

З кінцем минулого тижня німецька комуністична полі
ція в східній частині Берліну придержала автомашину з 
двома американськими конгресменами, поклнкаючнсь на те, 
що в їхньому авті було радіове устаткування, заборонене 
8 тому секторі міста. На протест конгресменів совстськнй 
командант Берліну, ген. Діброва, відповів, що ця справа 
його не цікавить, бо, мовляв, совстська окупація та совст-
ське військове управління в східній частині Берліну закін
чене і той сектор міста знаходиться вже під „суверенністю" 
комуністичної східньо-німецької „народної республіки", і с 
навіть її столицею. s~ , 

Заява ген. Діброви, ще не потверджена офіціально з 
Москви, вже створила одне з найгарячіших місць у знову 
відновленій, власне знову розпочатій явно холодній війні. 
Поперше — це означало б однобічне скасування Совєтами 
останньої ще сяко-тако дійсної точки Потсдамського дого
вору про співпрацю переможців з другої світової війни. Цо 
означало б ліквідацію спільної контрольної комісії та спіль
ного .військового управління в німецькій столиці, положеній 
за залізною заслоною, що вже не раз, зокрема під час ві
домої бльокади, малощо не стала причиною нової війни. 
Подруге — совстське рішення, якщо заяву ген. Діброви 
потвердить Москва, витворить в Берліні та в Німеччині най
більш загрозливе положення, з необмеженими можливос
тями всіляких інцидентів та провокацій. Бо, закінчивши 
формально, про людське око свою контролю та зліквіду
вавши спільне управління в Берліні,' Москва створить цим 
необмежені можливості всіляких провокацій збоку своїх 
східньо-німецьких слуг відносно Заходу. На такий розвиток 
подій вказує не тільки заява ген. Діброви, але й офіціальне 
повідомлення про тс, що відтепер вся „цивільна комуніка
ція" між Західньою Німеччннню та Берліном' перебуватиме 
під контролею „суверенного" східньо-німецького сателіта, 
руками якого Москва, виходило б, мас в плані розпалювати 
чимраз більше холодну війну, щоб скинути з себе фор
мальну відповідальність за дуже* можливе в таких обста
винах розпалення стріляної війни. Західна дипломатія ін
тенсивно працює, щоб до таких загрозливих обставин не до
пустити, але анелід тих заходів, який би він не був, не 
змінить загальної ситуації, до краю небезпечної. , . 

На „розігрівання" холодної війни вказує й ряд інших 
подій. Для прикладу навести б одну з них. Совстськнй пре
м'єр Булґанін, промовляючи в індійському парламенті під 
час своїх відвідин, разом з Хрущовим, в Індії, м. ін. заявив, 
Що совстська політика базується на „невтручанні в справи 
інших націй". Представник бритійського міністерства закор
донних справ назвав цю заяву ,-,лнцемірство^м". Проти цього 
запротестував формальною дипломатичною йотою совст
ськнй уряд .обвинувачуючи Америку і Англію в тому, що 
вони, мовляв, „започаткували другу світову війну, виславши 
проти Росії війська гітлерівської Німеччини". 

Очевидно, що американський і брнтійський уряди, зок
рема американська і бритійська публічна опінія, прийняли 
це безглуздо-брехливе совстське обвинувачення з найбіль
шим обуренням. Американська преса пригадує Москві та 
її вождям, Хрущову і Булґаніну „цинічний договір" Моло
това з Ріббентропом 23-го серпня 1939-го року, що звіль
нив Птлера від небезпеки „другого фронту" і заохотив його 
до започаткування війни; „цинічне порозуміння" між Гіт-
лером і Сталіним про напад на Польщу; доставлені від 
серпня 1939 до червня 1941 р. Гітлерові совстське збіжжя 
та совстську газоліну, якою користувалась гітлерівська авія-
ція в руйнуванні Англії бомбами, виробленими із доставле
ного Москвою совєтського заліза; совстські ґратуляційні те
леграми Гітлерові з приводу „блискучих успіхів" гітлерів-

- ських наїзників у Польщі, Норвегії і Франції. Невже ж 
Хрущов і Булґанін про це забули? — запитує „Н-И.Таймс" 
І додає, що для них могло б бути вигіднішим забути про ці 
справи, але про них не забув західній світ. 

У цих нових, чи краще відновлених обставинах холод
ної війни українці зі свого боку повинні робити все мож
ливе, щоб пригадати світові бодай найголовніші соввтські 
злочини супроти українського народу. 

її „звичаєвим правом". Інак
ше сірий громадянин у світі 
не може пояснити собі, як це 
діється, що від -січня 1946-го 
року, коли тимчасовий уряд 
генерала Шарля де Ґоля, 
першого голови французької 
держави після звільнення її 
з-під німецької окупації, ус
тупив місце конституційному 
урядові Фелікса Жуена,.— до 
дня 29 листопада 1955 року 
було у Франції аж 23 уряди! 
Це тим цікавіше і незрозумі-
ліше для не-французів, що 
зараз від Жуена і його на
ступника Жоржа Бідо аж до 
трьох останніх прем'єрів — 
Лянісля, Мендес-Франса і Фо
ра, — майже кожний з отих 
близько двох тузенів держав
них діячів був людиною і по
літиком понад пересічну міру 

втішався повагою як у 
власному громадянстві, так і 
закордоном. Тільки тонке ро
зуміння французької вдачі й 
всієї духової атмосфери після
воєнної Четвертої Республіки, 
поруч із докладним знанням 
історії нинішньої французької 
конституції та актуальних 
проблем Франції, може допо
могти у зглибленні таємниці 
цього „кризового" явища у 
французькому державно-по-
літнчному житті. 

Остання криза тим дивні
ша, що Едґар Фор був мініс
тром фінансів у двох внще-
ігаданих попередніх кабіне
тах і став наступником II'єра 
Мендес-Франса, як'"— так би 
мовити — найкращий конти-
нуатор його політики, а про
валився в минулу середу го
ловно внаслідок ворожої кам
панії збоку того ж Мендес-
Франса, свого співпартіїіця! 
Бо між 319 голосами членів 
французької палати депута
тів,; які висловили Едгарові 
Форові недовір'я, були не 
тільки голоси крайньої лівиці 
(92 комуністи) та крайньої 
правиці (51 де-ґолліст), але 
h 97 СОЦІАЛІСТІВ, які, прова
люючи Фора, • хотіли знову 
Промостити шлях Мендес-. 
Франсові, і 34 соціял-раднка-
лн, які розкололись на при
хильників і противників обох 
цих своїх партійних лідерів 
(31 радикал голосував за 
Фора). У цій несподіваній ри-
валізації між Фором і Мендес-
Франсом дехто вбачає перева
г у суто персональної амбіції, 
а дехто вказує таки на сутні 
різниці політичних концепцій 
кожного з них. Едґар Фор 
спирався впродовж девятьох 
місяців свого урядування на 
центро-правнй бльок партій, 
вбачаючи майбутність Фран
ції таки в оперті на консер
вативні елементи, тоді як 
Меидес-Франс бачить рятунок 
Франції в створенні сильного 
центро-лівого бльоку. Теоре
тично — це безумовно по
важна різниця, але в практи
ці — бодай покищо — вона 
не проявилась. Бо у тих двох 
головних ділянках, в яких 
вона мала б проявитись — 
соціяльно-економічній і за
кордонно-політнчній — влас
не Фор, як уже згадано, був 
найближчим співробітником 
Мендес-Франса, теж адвоката 
й економіста, в оздоровлював 

Як це часто буває в пар-
ляментарній системі з тузіном 
політичних партій і необме
женими можливостями кулю-
арних інтриг та закулісовнх 
маневрів, уряді Едґара Фора 
витримав іспит зрілостн в 
усіх істотних справах, а за
знав невдачі у такому друго
рядному міжпартійному спо
рі, як термін найближчих 
французьких парламентських 
виборів. Непопулярна еконо
мічна політика — редукуван-
ня державних кредитів дефі-
цнтозим підприємствам та 
більш ригористичне стягу
вання податків, особливо з 
дрібного купецтва, — непопу
лярна політика злагоди й тіс
ної співпраці з Німеччиною. 
врешті не менш непопулярна 
політика ліберальних посту
пок автохтонним арабам у 
Тунісі!, в Лльжнрі і Марокко 
(в кожній з цих країн — різ
ні проблеми Й КЛОПОТИ), — 
всі ці непопулярні справи не 
пошкодили Едґарові Форові. 
Хоч бюджет Франції все ще 
дефіцитовий, але в цьому ро
ці цей дефіцит частинно оп
равданий збільшеними видат
ками, що їх спричинили по
дії у ПІвнічшй Африці, зате 
господарське життя країни 
таки о ж н ви лось і добробут 
населення зріс. Уряд Фора 
перевів включення Західньої 
Німеччини в НАТО; він за
кінчив поширення автономії 
в Тунісі!; вів опинився у 
важкій ситуації в Марокко і 
мав відвагу пристосуватись 
до зросту тамошнього само
стійницького руху й поверну
ти на престіл султана, засла
ного на Мадагаскар за пре
м'єра Лянісля; він .залишає 
ще остаточно неполаднаною 
справу нового, правно-полі-
тичного відношення між 
Францією і. Марокко, як теж 
неполаднаною справу Альжя-
рїї, якій треба 5уде надати 
статут, розбіжний з тепершР 
нім поняттям, „інтегральнос-' 
ти!' тієї країни в межах Фран 

ДІРИ В ЗАЛІЗНІЙ ЗАСЛОНІ 

проблема такої полагоди • цієї 
справи, щоб можна було 
прихилитись до волі тамош
нього, німецького населення, 
яке хоче злуки з Німеччн-

Найбільше цих дір мас ще 
ця частина залізної заслони, 
яка ділить Німеччину на дві 
частини. І саме ці діри зга
няють сон з „народно-демо
кратичних" повік по той бік 
німецької заслони. Бо тільки 
за місяці жовтень ц. p., про-
плило цими дірами 32.874 
втікачі з „раю", в „гнилий, 
капіталістичний Захід", а що 
найважливіше, з цього числа 
більше чим половина молоді 
нижче 26 року життя. 

Як ця втеча, а зокрема мо
лоді, вдаряє по режимові ні
мецького комуністичного уря
ду, говорить найкраще факт, 
що цісю справою зайнявся 
центральний комітет східньо-
німецької компартії, представ
ник якої Альберт Норде ска
зав: „З фабрики Ім. Карла 
Лібкнехта в Магдебургу втек
ло на захід тільки в останніх 
днях шістьох юнаків з елек
тротехнічного відділу, а де
в'ятьох з відділу манганового. 
Це явище дає до думання 
кожному, свідомому відпові
ла льности, , товаришеві". В 
дальшому Норде заявив, що 
мусить наступити основна ре
організація „FDJ" (ігімець-
кий комсомол) та цілої пар
тійної праці, щоб задержати 
молодь в . совєтській зоні та 
лати їй це, чого вона, на дум
ку Нордена. шукає в Західній 
Німеччині, а саме: більше 
веселого життя, з кіном, спор
том і танком. 

„Товариш" Норден, можли
во,- й сам не вірить в це, що 
говорить, а саме, що кіно, 
спорт та танці замурують ді
ри, якими „народно-демокра-
тнчна" молодь втікає у віль-

що нема вільної Европи й 
тривкого миру в Европі без 
вільної та зв'язаної із віль
ним світом Німеччини. І Фор, 
т о був учасником конферен
ції „на вершинах", і Піне, як 
учасник Женевської конфе
ренції міністрів закордонних 
справ, це були.не тільки най-
льоядьніші союзники Заходу, 
але й самі співлідери Заходу. 

Хто буде їх наступниками 
— лежить ще в мряці здога
дів. За планом Едґара Фора 
парламент вже розв'язано 1 

ПРОБЛЕМА КИПРУ 

ції. Врешті після поганого відбудуться прнспішені пар-
цля Франції висліду^ плебіс. лямевтські вибори. Таким чн-
цнту в Зарщині в дні 23 жов-1* іом -може знову перемогти 
тая ц. р. одвертОю стоїть"W: ^І*1*0* центро-правих партій 

це j була б єдина користь з 
тієї, зрештою, кепської вибор
чої' системи з голосуванням 
на партійні списки 3 пропор
ційним поділом мандатів, 

ною, і водночас забезпечити!я к и й 'забезпечує існування 
військові й господарські інтегі іузшові різних партійних тво-
ресн Франції. 

Це все міжнародні пробле
ми, які близько цікавлять та
кож З'сдинені Держави. Віст
ка про упадок Едґара Фора 
викликала в ЗДА передусім 
жаль за його міністром за
кордонних справ: Антуан Пі
но виявився /відважним і на
віть бойовим приятелем, З'с-
динених Держав на спільно
му західньому фронті проти 
Совстів. Мабуть ні один за
хіднії! міністер закордонних 
справ не показував Молотову 
так виразно і яскраво відразу 
до большевнцьких метод, як 
це зробив Піне на останній 
Женевській конференції. НІ 
один французький міністер 
закордонних справ, від часу 
МорІса ІІІумана. не виступав 

ні французької економіки, а І так рішуче в обороні тези 

рів. Покищо повисла в по
вітрі концепція П'сра Мендес-
Франса: переведення зміни 
виборчої ординації з голосу
ванням за окремих кандида
тів, з підготовленням ґрунту 
для комасації партії': і з ство
ренням ніби тривкої центро-
лівої більшості!, яка виклю
чила б комуністів. Все ж, ос
тання криза поглибить пере
конання всіх дійсних фран
цузьких патріотів, що треба 
„щось" зробити, щоб забезпе
чити більшу тривкість влади 
у Франції. Чим швидше прий
де нова зміна французької 
конституції в тому напрям
ку, тим краще буде для 
Франції і всієї західньої де
мократії, свідомої того, що ті 
безперервні кризи у Франції 
—г це тільки вода на млин 
тамошніх комуністів. 

ний світ. Бо про дійсні при
чини втечі довідуємося най-
докладніше із звіту бюра в 
західньому Берліні, через яке 
проходять всі втікачі з „раю,". 
І так, першим спостережен
ням цього бюра с. це, що мо
лодь, яка тепер тікає, є біль
ше самопевна, охоча до праці 
то краще поінформована про 
відноснніг^в Західній Німеч
чині. Причиною до втечі є 
найчастіше загроза покли
кання до служби у „народній 
поліції". Немало є й таких, 
які втікають вже з поліціп-
нпх казарм/ 

В західній Берлін прихо
дять молоді. люди, добре до 
втечі приготовані, але є й та
кі, як' втікають в робітничо
му одязі, прямо від станку, 
а зокрема тоді, як до фабри
ки мас прибути комуністич
ний агітатор, який „радить" 
вступати та підписувати зо
бов'язання, до служби в „на
родній поліції". € й такі, які 
втікають в поліїнйннх одно
строях. Немало є таких, які 
носилися з думкою про втечу 
довший час, а не втікали 
тільки тому, бо бажали покін
чити курси фахового знання, 
щоб могти негайно дістати 
добру працю. На захід тягне 
їх не так надія на кращі за
робітки та вигідне життя, як 
відраза до комуністичного 
режиму, напів , невільничої 
праці та непевности про зав
тра. Зокрема бунтусться мо
лодь проти насильного втя
гування, в ряди „народної 
поліції" та компартії. 

Окрему категорію • поміж 
втікачами творить молодь се
редніх та високих шкіл. Кон
тингент цих втікачів досягає 
найбільшого числа з почат
ком навчального року. В са
мому західньому Берліні є 
1.200 „східніх" студентів. 
Щоб вони могли студіювати 
на високих школах, мусять 
раніше зложити додатковий 
іспит. Причини втечі? Неви-, 
носи мі міри, комуністичного 
режиму в шкільництві, а в 
найновіших часах загроза, 
що на взір „старшого брата", 
абсольвентн середніх Шкіл не 
будуть допущені на високі 
школи, а спрямовані до фаб
рик та, колгоспів. Бо, як відо
мо, іде тепер в Совстах. кам
панія цід кличем ~"де КОг 
нечно треба'студіювати, щоб 
бути добрим сином своєї ,,ро-
діни". — Це означає, ні мен
ше, ні більше, як провал сіль
ського господарства, що вре
шті стверджують коментарі 
совєтської преси, які в зв'язку 
з цією кампанією нарікають, 
що в колгоспах відчувається 
великий брак „бригадирів", 
адміністраторів молочних, ку
рячих і т. п. фари, механі
ків для виправи господарсь
кого знаряддя, а для цього 
потрібна молодь з середньою 
освітою. 

Утікають і дівчата. Як по
дає згадане бюро, причини 
подібні як і в юнаків. І так, 
декораторка крамничних ви
став, утекла на захід тому, 
бо при кожній нагоді мусіла 
декорувати* крамничну виста
ву різними політичними кли
чами, а до того відтягали з 
її мізерної платні певну суму 
грошей за знищений мате
ріал. Садівннчка втекла з ди
тячого садка, до якого прий
шла на короткий час як тим
часова заступниця, а якої 

Лондон. — „Хто сказав А, 
мусить і Б сказати". На ос
трові Кипрі неспокійно: гре
цька людність Кипру домага
ється об'єднання з Грецією. 
Деякі групи населення Кип
ру перейшли до терористич
ної акції проти англійського 
війська, що знаходиться на 
цш острові. Конференція мі
ністра закордонних справ 
Британії з міністрами Греції 
і Туреччини в Лондоні не 
розв'язала справи Кипру, бо 
не вдалося примирити проти
лежні погляди: Великобрита
нії потрібний Кипр як воєн
ну базу на Середземнім морі, 
тим більше, що Англія зали
шила свою військову базу в 
Суезі; греки бажають злуки 
(Еносіс) Кипру з Грецьким 
королівством; турки бояться 
за долю своєї меншини на 
Кипрі (15%), коли б Кипр 
перейшов під грецьку владу, 
і хочуть, щоб цей острів і на
далі лишився частиною Брн-
тійської імперії. 

В Лондоні вироблено нову 
конституцію для Кипру. З 
широкою самоуправою для 
людностн острова. Британія 
готова дати різні економічні 
вигоди для Кипру. Однак, усе 
це не знаходить прихильнос
ті! серед населення Кипру. 
Сам архиєпнекоп Макарій, 
найвища духовна особа Кип
ру, став на чолі руху за об'
єднання Кипру з. Грецією. 

Клич •— „національне са-
моозначення" — захоплює 
кипрійців. На цих національ
них почуваннях уміло грає 
також > комуністична пропа
ганда (комуністи на Капрі 
добре зорганізовані). Спір за 
цей острів уже довів до знач
ного напруження між Гре
цією і Туреччиною, які разом 
з Югославією творять Бал-
канський Оборонний Союз. З 
другого боку, Греція, як член 
Північно-АтлантІйської Дого
вірної Організації, попадає в 
неприязні ВІДНОСИНИ з Вели
кобританією, яка1, теж до тої 
Організації належить. 

Громадська опінія Британії, 
як і уряд, шукають виходу з 
цієї ситуації. Бо виходить так, 
що вожді совєтської імперії, 
найбільш зажерливої в світо
вії!: історії, можуть викорис
тати .Кипр для розбиття, чи 
ослаблення згоди між вільни
ми державами, об'єднаними 
Атлантійськнм "Дог овором. 
Булґанін і Хрущов відважу
ються в парламенті Індії на
падати на „західніх імперіа
лістів". 

.Спроба лондонського уря
ду довести до замирення на 
Кипрі не вдалася. Можна 
сказати з певністю, що гос
подарська і політична ситуа
ція Кипру, після прилучення 
до Греції, не поліпшиться. 
Греція — бідна країна і ві
дома своєю підкупною адмі
ністрацією. Як частина Бри
ті йеької імперії, Кипр мас ліп
ші можливості розвитку. Але 
тут рішають imp'onderabilia 
(незважні елементи, незалеж

ні від раціонального розра
хунку): греки "Кипру хочуть 
бути в одній державі з своїм 
народом. •-. • 

Великобританія мас тради
цію політичного реалізму: ко
ли нема можливосте удержа
ти колонію під владою прн 
допомозі оружної сили, або 
коли уживання зброї руйнує 
всяку співпрацю з населен
ням колонії, тоді приходить 
рішення — залишити коло
нію її власним силам. 

Можна сподіватися, що на
селенню Кипру .буде .дана 
можливість вільним голосу
ванням рішити про прина
лежність острова: тоді Кипр 
прилучиться до Греції. Гре
ція, очевидно, забезпечить пе
ребування збройних сил Бри
танії на Кипрі, а турецькій 
меншині заґарантує ії націо
нальні права. Від такої роз
в'язки проблеми виграли б 
усі сили, що стоять в обороні 
вільного світу - проти совст-
ськнх диверсій. Дальше від
кладання рішення проблеми 
Кипру було б .дуже небез
печне. 

' Л. А. 

КИЇВСЬКІ „ТУРИСТИ" 

праці з фабрик, які мають 
досить „р і в н о у правлення". 
Втікають і такі, яким в „на
родиш полщії" пхають сило
міць рушницю в руки, для 
охорони „фатерлянду", , та 
„здобутків соціалізму". Мож
на сумніватися, чи цю втечу 
з „раю" зможуть затамувати 

опісля не хотіли відпустити, і кремлівські лакеї. 
Втікають дівчата від тяжкої' Нестор 

4-го жовтня з Києва виру
шили у туристичні подорожі 
за кордон дві групи „трудя
щих" столиці України. Одна 
група їде дО Чехословаччнни, 
друга — до Болгарії. З цього 
приводу „Радянська Україна" 
пише: „Туризм — найулюб
леніший спосіб проведення 
відпустки, найцікавіший від
починок радянських людей. 
Тому можливість поїхати в 
дружню Чехословаччину так 
зацікавила слюсаря Миколу 
Якнмовнча Сівакова, інжене
ра Юрія Азаревнча і подруж
жя інженерів Єлагіних. Всьо
го на екскурсію вирушило 70 
осіб. Натомість Марія Встрова 
і Адель Сємакова з 30-ма ін
шими особами виїхали до 
дружньої Болгарії.. ." 

' Сємакова, Встрова, Єлаґіна 
і Інші довірені особи, що виб
ралися людей попи дати й себе 
показати, мають своєю при
сутністю в сателітних країнах 
переконувати людей, якими 
широкими' вольяостями кори
стуються совстські громадя- -
ви, а принагідно. й дечого 
прикуплять з харчів та ману
фактури в цих країнах, де со-
ціялізм ще не зовсім побудо
ваний. 

Щ Е Р Б А Т А 

\ 

' • 

Сказав ти, мій друже, 
[колись то, 

Ідо ллетьсл із чарки вино 
Тоді лиш, коли, аж по вінця, 
До повна налите воно. 
А я тобі, друже, одмовлю, 
А ти розміркуй, розгадай: 
З щербато! чарки ще швидше 
Поллється вино через край. 

З щасливого серця багато 
Лунас пісень' голосних, 
А горе, а доля щербата 
Ще більше виспівують їх. 

Як в чарці налитій до краю. 
Вже місця й для креолі нема, 
Душа, переповнена щастям, . 
Частенько бувас німа. 

А доля, сліпенька бабуся, 
Щербату все хоче сповнить; 
Гірка не сповняється — ft з неї 
За піснею пісня біжить. 

ДНІПРОВА-ЧАИКА 

Д-р Володимир Ґалаи 
Екзекутивний директор ЗУАДКомітету 

З В І Т 
з праці Злученого Українського Американського Допомо-

гового Комітету за час від 1 січпя 1953 року 
до ЗО вересня 1955 року 

на П'ЯТИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЗУАДК 12 листопада 
1955 року в готелю БЕЛЬВЮ-СТРЕТФОРД у Фнлжделфії. 

(3) 
Загальні підсумки переселення 

Загально досі ЗУАДК переселив до ЗДА 40.000 україн
ців. Тим 40 тисячам українців ЗУАДК дав змогу поселитись 
на американській землі, включитись в американське суспіль
ство і зажити новим, достатнії* життям. Ці нові ваші посе
ленці — цс головно прибулі з Шмеччнвв- й Австрії, а далі 
з Бельгії, Франції. Італії. Англії, як теж із Швеції, Данії, 
з далекого Ірану і вкінці з Аргентини, Бразилії, Венесуелі, 
Парагваю, Чілс й інших південно-америкавських країв, а то 
із Австралії. 

Загальна сума видатків на переселення ПИХ сорок тисяч 
новоприбулих українців, як це подано у фіїишсовому зві-
домленні, виносить по день ЗО вересня 1955 року 362.558,25 
дол., а коли врахувати, що спонзорам повернено (згідно ІЗ 
звітом) 57.116,08 дол.. тоді на всю переселенчу акцію попе
редніх років вндав ЗУАДК понад 400.000 долярш. Це велика 
сума, але вона дуже мала в порівнянні з видатками Інших 
переселенчих агенцій і вона вказус, що ЗУАДК виконав 
велику роботу малими фондами. 

В найближчій каденції до головних завдань ЗУАДКо
мітету знову належатиме переселення. Ця нова акція пере
селення ще більш важлива для нас, бо вона вимагає не 
лише більшої праці, але теж фінансової відповідальности 
ЗУАДКомітету. Кошти переселення тепер вповні лежать на 
нашому Комітеті. Прн загальній підтримці всієї вашої гро

мади, ЗУАДК переведе напевно з успіхом і цю нову пере
селенчу акцію і дасть змогу новим кільком тисячам укра
їнських імітантів, після років поневіряння почати спокійне 
життя у цій налий країні. 

Канада 
ЗУАДКомітет здавав собі справу, що не вдасться всіх 

наших втікачш переселити до ЗДА. Тому теж повели ми за
ходи ще в 1953 році для переселення українських родин до 
Канади. В пДй цілі екзекутивний директор ЗУАДКомітету 
відбув три поїздки до Канади: одну до Торонто, одну до 
Оттави й одну до Монтреалю. Ці поїздки були зв'язні із за
ходами для визнання Фонду Допомоги Українців Канада 
самостійною переселенчою агенцією. Між нашими аплікан-
тлмн, які мають фінансові зобов'язання перед ЗУАДКоміте-
том, с теж і нові поселенці з Канади. 

t 
Трієст 

Спеціальну увагу присвятив ЗУАДКомітет справі втіка
чів у Трієсті. В цьому місті опинилось коло триста втікачів 
з-під режиму Тіта. ЗУАДК утримував у Трієсті своє бюро 
і повів акцію за переселення старших віком до дому старців 
у Франції. Акція в Трієсті ватрапляла ва трудність. Не всі 
втікачі відповідали вимогам переселевня. Не лише пересе-
ленчі приписи ЗДА, але й Канади не пропускали багато і 
наших апліїсавтів у Трієсті до переселеввя. 

Та все ж поважва кількість наших втікачш з Трієсту 
дістала змогу пересилитись до інших країн. Велика частина 
підпала теж під міжнародву допомогу. Велика частина на
ших втікачів у Трієст* піїпла до інших організацій і це була 
теж причина, чому ЗУАДК на цьому тереві не міг мати 
повного успіху. 

_ ( Допомога 
В акції розв'язки проблеми українських втікачів велике 

місце займає матеріальна допомога нашим залншенцям в 
Шмеччині, Австрії й івпшх європейських Kpateax. Ця допо
мога у формі а) харчів, б ) одежі, в) підмоги від орпигізацЯ' 

ЮСЕП, г) помочі від Високого Комісара для справ Втіка
чів при Об'єднаних Націях, ґ ) грошової помочі. 

Харчі 
Найважливішою і найбільшою була допомога в харчах. 

В останньому звітовому часі ЗУАДК розділив українським 
втіїсачам-еміґрантам в європейських країнах ляше харчової 
допомоги від американського уряду ва суму 139.000 долярів. 
Від організації КАРЕ ЗУАДК розділив допомогу на суму 
27.783,82 дол. Із своїх засобів дав ЗУАДК допомогу на суму 
87.881,74 дол., що разом дає понад чверть мільйона долярш 
у харчах, які ЗУАДК розділив українцям в Німеччині, Ав
стрії й інших країнах Европи у звітовому періоді (понад 
два роки). 

Тут не враховано всіх тих пакетів, які вислав ЗУАДК, 
чи його Відділи; чи теж співдіючі із ЗУАДКомітетом орга
нізації. Головний розподіл відбувався в Німеччині й Австрії, 
але теж із помочі користала інші країни (головно у формі 
пакетів КАРЕ), такі, як Бельгія, Франція, Італія й Авглія. 

Як подають звідомлевня, в самій лише акції допомоги 
останнього літа розділено f Німеччині: 47.000 фунтів масла, 
47.000 сиру, 23.004 товщу, 70.338%молока, 20.000 цукру. Вар
тість цих харчів 48.254 долари. * 

З того приділу скорнстало в Німеччині: 8.465 осіб в 
безпосередньому розподілі, як теж 1.404 особи із придДлш 
для шкіл і дитячих садочків, і 395 осіб із спеціяльних при-
ділів для літніх таборів Пласту І СУМ'у. 

В Австрії розділено з J* останній рік: 31000 фунтів ма
сла, 21.000 евру, 21.000 молока, 3 цього приділу в Австрії 
користало 970 родин, або 2.219 осіб. 

Так із постійної харчової допомоги ЗУАДКомітету лише 
8 Нії*еччнні й Австрії корнстас майже тринадцять тисяч 
українських втікачш. Це головно діти, хворі, немічні і стар
ші віком, що вповні заслуговують на допомогу. 

Головну масу харчів, ми отримали від американського 
уряду, хоч ЗУАДК мусить теж за свої фонди закуповувати 
Керчі Так, у 1954 році ЗУАДК закупив 40.000 фунтів цукру 

та 20.000 фунтів товщу, і весь цей товар розділив у Ні
меччині. 

Для господарення урядовим приділом харчів, ЗУАДК 
потребує теж власних фондів, .щоб покрити перевіз харчів, 
замагазинувати їх і перевести розподіл. З урядового приділу 
допомоги можуть корнстати лише ті допомогові установи, 
які мають апарат і здібні перевести розподіл. Ця велика 
чвертьмільйонова в долярах допомога ЗУАДКомітету за зві-
товий pbc — це велика праця. Ця допомога може бути ще 
більша, якщо ще краще буде в цьому напрямі спіїшрацю-
вати із ЗУАДКомітетом наша українська громада у ЗДА. 
Урядовий приділ дас нам змогу корнстати із великої хар
чової допомоги. Потрібно наших фондів, щоб ЗУАДК міг 
цю урядову поміч дістати і розділити, щоб ніхто із ваших 
братів ва вигнанні ве терпів голоду. 

Одежа 
Потреба допомоги в одежі вже не така велика, як це 

було в перших роках після воєнних дій. Але все ще багато 
ваших родин у Ншеччині й Австрії, головно- багатодітних 
роднн, потребує теж допомоги в одежі. Тож і ЗУАДК пере
водив у цей звітовий час посилену акцію збірки одежі, ви
силаючи її п'ятдесятфунтовнмн пакетами в Европу за по- -

середняцтвом військової пошти, з якої до серпня цього ро
ку корнстав ЗУАДК. 

В загальному вислано понад 4.000 пакетш по 50 фунтів, 
значить понад 200.000 фунтів одежі. Користування віїісько-
вою поштою давало значну полегшу в пересилці пакетів 
(вона коштує лише 1/3 звичайної поштової' тарифи). Під 
цю пору часово військова пошта недоступна для доброволь
чих організацій. Можна вести акцію масової висилки одежі 
балами, і тоді пересилка могла б бути зреалізована без
платно урядовими кораблями. Але тоді мусів бн ЗУАДК 
мати свій магазин так тут у ЗДА, як і в Европі. Це вже 
буде завдання нової Управи. Така масова акція висилки до
помоги балямн вже була ведена ЗУАДКомітетом в роках 
1946-47-48, головно зусиллями і працею павь із Відділу 
ЗУАДКомітету в Ню Иорку. **” 

. 



HS55S!S5 

• 

СВОБОДА, СУБОТА, 3-го ГРУДНЯ 1955. . 

РЕЗУЛЬТАТ НЕДОСПАНИХ НОЧЕЙ 
Українське ^ячшададство 

ще' й досі жиаау'їпдгомоної* 
чергової міжнародної жіночої 
виставки н^Арморі Гол. Всі 
зійшлися на думці, д о вистав
ку уряджено прекрасно. І не 
диво, бо-щ до влаштування її 
притягнено першорядні нау
кові та? мистецькі -сили. До
тримано' запланованого тону 
та стилю. З великиМчМнстець-
кии смаком оформили наші 
малярі (Черещи>овськнй, 
Кузьма, Гніздовоький) кіоск 
візантійським орнаментом — 
малиновим із золотом. З нау
ковою об'єктивністю проф. 
Повстенко урадив мистецький 
кіоск, центром уваги в якому 
була „княжна десятого сто
ліття". Мистецька збірка ви
шивок п. Л. Горбачевської, 

ньовського, образ малярки 
ДядинюковоІ, збірка писанок 
проф. Горняткевича та С. 
Сурмачівни... на цьому тлі 
цвітіння жіноцтва українсь
кими стилевяии од я гам в 
впродовж усісі виставки, по
каз типових зразків українсь
кої ноші з різних місцевостей, 
показ краси і здоров'я дітей, 
на якому перше місце прису
джено маленькій Лялі Внт-
внцькін, — все це доконано 

бив, де, звідки взялося таке. 
Як робився костюм київсь

кої княжни в Ню Иорку, — це 
також ціла тема. Треба було. 
Щоб хтось придумав, що мож
на й Фреску десятого століття 
втілити в життя, не тільки по
казати її фото. Завзяті жінки 
заходилися здійснювати. До
конати цю справу доручено 
було п. В.'Юрченковш. Не раз 
забігала вона до костюмовиоі 
майстерні ф. і О.* Бражників, 
— і сама, із маляркою п. Дя-
дннкжовою, і з цілим росм 
жінок. Ф. Бражник славиться, 
ніж іншим, тим, що в нього 
можна знайти таке, чого у 
всьому Ню Иорку не знайдеш. 
Та проте такого брокату, як 
потрібно для плаща „княж
ни", і в нього не було. Зате 

різьби скульптора Череш- знав він, де його можна шу
кати. І от п. В. Юрченко вже 
знайшла, за Бражниковими 
вказівками, таке місце, де 
можна щось вибрати. Тільки 
дуже коштовне. І скільки 
його брати — також неві
домо. В трьох — В. Юр
ченко, Ф. Бражник, О. Браж-
никова, — почали вимірюва
ти, скраявши з простенького 
матеріялу форму, і вияснили. 
Що треба біля двох ярдів. Яле 
знову ж — як шити ? Щоб на

було завзятущими нашими;ти хоч приблизне уявлення, 
жінками в результаті бата- як шиється костюм 
тьох недоспаних ночей. Ска
зати б, навіть аж занадто, і 
виникає питання, чи не пере
старалися наші невтомні пра
цівники.' Бо все це було вище 
того рівня, що на тлі його 
красувалася українська ви
ставка —-> на тлі ярмарковому, 
де поруч продавали за десять 
центів шматок „кейка", або 
рекламували п о р о ш о к до 
прання білизни. 

Бо ж тема української ви
ставки не щось маловажне, а 
таки „Княгиня Ольга та ти
сячоліття християнізації Ук
раїни". І нам здавалося б, 
що тема для такої виставки 
заповажна. що підходить для 
якоїсь високої наукової уста
нові*; те не завпеди підходить 
для базару. Наприклад, нау
ковість і об'єктивна сухість 
кіоску проф. -Повстенка не 
підходила до ярмарку-базару, 
його рятувала „княжна", що 
наче зійшла з Софійської 
Фрески. ,,Княжва'^мала два 
втілення: Ьдие.--̂  вгмалнново-
му бро каті. а деу ге .в бдакнх: 
йому оксамиті. їх мальовни
чий вигляд притягав увагу, 
всім хотілося знати, хто зро-

десятого 
століття, пані Юрченкова й 
Бражннкова вирядилися 'на 
цілий день до найбільшої в 
Ню Иорку внпозвчальноі фір
ми, що продукує костюми ДЛЯ 
Голівуду: Перерили всі п'ять 
поверхів — і не знайшли ні
чого; на прохання показати 
костюм європейської княжни 
десятого століття, їм показали 
таке дрантя, що не було на 
що й дивитися. То вже Ф. 
Бражник сам за своїм розу
мінням і з своїм досвідом по
шив, вивчаючи Софійські 
Фрески та репродукції картин 
маляра Дядннюка. Скільки 
ще було хвилювань, нарад та 
дискусій щодо добору кольо
рів, додаткових аксесуарів, 
про Це не треба вже й казати, 
можна тільки здогадуватися. 

Це ми кинули тільки.раз 
оком за куліси, а хвилювань 
було далеко більше. Того, що 
хотілося б показати й виста
вити, було хурамн, в кожної 
пані з внетавового комітету 
повні скрині стояли напогото
ві, чекали свого щастя. Треба 
віддати належне господиням 
виставки, цього тиску речей в 
кіоску не відчувалося. 

У зв'язку з зацікавленням 
ПРАКТИЧНИМИ ФАХОВИМИ КУРСАМИ 

відділів Інженерного та економічного 
ТЕРМІН ЗАПИСІВ ПРОДОВЖЕНО 

Для тих, що не мають повної середньої освіти, відкрито при УТІ 
. . МАТУ РАЛ ЬШ КУРСИ 

Інформації усно 1 письмово в канцелярії 
UKRAINIAN TECHNICAL INSTITUTE in NEW YORK 

320 East 14th Street, New York 3, N. Y. — Tel ORamercy 5-1971 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
В НЮ ИОРКУ 

в і д к р и в а є 

І КУРС ГРИ на АКОРДЕОНІ 
ДЛЯ КАНДИДАТІВ 
БЕЗ ОБМЕЖЕНОГО ВІКУ 

Зголошуватись на адресу: 
и. ЛЕОНІД Р У Д З І І І С Ь К И Н 

505 NEW JERSEY AVE., BROOKLYN 7, N. Y. 

або телефонувати 

Dl 6-4408 — від 4-ої год. пополудні 

Секретаріят УМІ 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Ню Йорк, Н. Й. 
До Історії Союзу Українок 

У найближчу неділю, 4-го 
грудня д. р. о год 5-ій пополуд
ні в залі Народного Дому , міс
цеве жіноцтво відзначать 30-річ-
чя існування Союзу Українок 
Америки та рівночасно 15-річчя 
Існування Окружної Ради Від
ділів СУЛ в Ню Йорку.. З ці сі 
нагоди варто пригадати дещо з 
історії організацій українського 
жіноцтва в Америці взагалі, а в 
Ню Иорку зокрема. 

Напередодні, в і д з н а ч е п н я 
30-ліття заснування Союзу Ук
раїнок Америки, слід згадати 
перші жіночі організації на те-
рені ЗДА, які включилися в 
СУЛ та стали його відділами. 

До першої світової війни ук
раїнське жіноцтво гуртувалося 
головно біля церков.' Найстар
ша жіноча організація, це Сест-
рнцтво св. Ольги при греко-кат. 
церкві св. Петра й Павла в 
Джерзі Ситі, що датується від 
1897 року. Згадане Сестрицтво 
мало около десять відділів, а 
один з них існував прн церкві 
св. Юрія в Ню Иорку. Сестршд-
тва діяли головно прн церквах 
і праця їх мала релігійний та 
допомоговнй характер. 

Коли ж по першій -світовій 
війні, мимо великих визвольних 
зусиль України не вдалося за 

В березні 1925 Укр. Жіноча 
Громада одержала заклик від 
Топ. hi. Ольги КобидянськоІ у 
Саскатуні, щоб вислати деле
гатку на Конгрес Інтернаціо
нальної Жіночої Рада в Ва
шингтоні 

Тоді вперше за ІНІЦІАТИВОЮ 
Жіночої Громади зійшлися 
представниці жіночих організа
цій та створили т. зв. Конгресо
вий Комітет. Завданням цього 
Комітету було фінансувати прн-" 
Ізд делегатки зі Львова та до
помагати їй на терені з д л . Од
наче сподівана делегатка не 
прибула через політичні труд
нощі з боку окупаційної влади, 
а прибула Галина Чикаленко-
Келлср зі Швайцаріі з повно-
властямн від укр. жін. органі
зацій в Епропі. 

По успішній участі українок 
на конгресі в Вашингтоні, Гали
на Чнкаленко склала звіт з пе
ребігу конгресу на вічу в Ню 
Иорку. Тоді теж вона з'ясува
ла потребу створення централь
ної жіночої організації на зра
зок Союзу Українок у Львові. 
Одушевлене жіноцтво перетво
рило Конгресовий Комітет в у-
праву новоствореної організації, 
яку й названо Союз Українок 
Америки. Першими П відділами 
стали Жіноча Громада, як від
діл ч. 1., Жіноча Поміч, як Ш 
діл ч. 3. а Демократична Жіно
ча Секція, як відділ ч. 4. .[ 

В ряди Союзу Українок вклю
чилися з часом усі актнніші 

них земель стали приходити не-
відрадні вісті, українське жі
ноцтво зактивізувалося. У Ню 
Иорку в 1921-ому році, за ініці-
ятивою Марії Скубовоі, постала 
Українська Жіноча Громада, 
яка заплямувала придбати фон
ди на допомогу інвалідам та во
єнним вдовам і серотам у ріднім 
краю. Вкоротці Жін. Громада 
нав'язала листовий зв'язок з 
Союзом Українок у Львові та 
Українським Жіночим Союзом у 
Відні. . . ..', 

Другим жіночим товариством 
у Ню Иорку з культурно-освіт
нім та політичним характером 

кріпити самостійности ft з рід- жінки, а сама організація під 
держуючи зв'язок з Союзом 
Українок у Львові, набула за
гально • національного й дер
жавно - політичного характеру. 

Марія Макарушка, 
Пресова референтка Окружної 

Ради Відділів СУ А. 

Ютика, Н. И. 
Вечір дитячої розваги. 

Відділ Союзу Українок Аме-
| рики в ІОтнці, бажаючи об'сд-

була заснована 1924 року ЖІно-і нати всіх наших дітей в одну 
<а Секція прн Демократичнім 
Клюбі, а вкоротці Сестрицтво 
св. Ольги переорганізувалося в 
Жіночу Поміч 1 стало брати у-
часть у громадській та суспіль
нім житті. 

Одначе пекучо відчувалося 
брак центральної організації в 
Америці, представниця якої 
могла б виступати на міжнарод
нім терені від українського жі
ноцтва. 

Традицію участи в цін між
народній виставці започатку
вали кілька років тому, укра
їнські жінки, давні і мігранти. 
Як і інші національні групи, 
що живуть у Ню Иорку, вони 
Приносили сюди показати те, 
що відрізняє українців від ін
ших, чим 'пишаються 'наші 
люди. Треба- 1м віддати на
лежне, вони знали як це роби
ти', вони вміли зацікавити чу
жонаціональну публіку, здо
були у внетавовій адміністра
ції популярність, авторитет й 
центральне місце, оплачене 
грішми, вторгованими на цьо
му ж базарі за продані укра
їнські вироби. ' ' 

Щодо загальної виставки, 
показу інших національних 
груп, то треба відзначити, що 
не* всі національності були 
там представлені. Не бачили 
ми, наприклад, італійців, жи
дів, турків та інших. 

Д. Г-на, 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Зв оовєтською пресою 1 радіом) 

АРХІТЕКТН ЗДИМАЮТЬСЯ САМОКРИТИКОЮ 
Після опублікування поста

нови ради міністрів СССР в 
справі „помилок", допущених 
у проектуванні і будівництві, 
відділи Спілки совстських 
архітектіп відбувають конфе
ренції, на яких засуджують 
свої власні „гріхи". Один з ав
торів проект}- люксусового го
телю ,^Іенінградська" А. Бо
рецький заявив на конфе
ренції Московського відділу 
(Спілки архітектів, що ного 
цілком слушно осуджено в 
поставові за перекручення і 
„надмірності" в архітектурній 

справі. Каялися також був
ший (бо його після проголо
шення постанови з роботи у-
сунено) президент Академії 
архітектури СССР А. Мордві-
іюв і бувший (також усуне
ний) головний архітект міста 
Москви Д. Чечулін. Конфе
ренція признала роботу прав
ління Московського відділу 
Спілки архітектів незадовіль
ною. Вибрано новий склад 
правління. 

І BQC таки с люди на Заході, 
які вірять, що в Совстському 
Союзі після Женевської кон
ференції щось змінилося. 

• КНИЖКИ—ЖУРНАЛИ • 
їм — гт і—і «и н і лт mm шд ш і 

НАПКУЛЬТУРНІНШП 
ПОДАРУНОК 

ЦЕ 
Ф о т о а л ь б о м , Л Ю Б І Т Ь 
У К Р А Ї Н У " (вся Україна 

історія-, та мистецтво І Л 
.$12.50 п Ілюстраціях) . 

Замовляйте у: 
М. BORETSKY 

68 Maxwell Road 
Chapel Hill, North Carolina 

11-ro ГРУДНЯ 1955 В НЮ ИОРКУ 
• ПІСЛЯ ВЕЛИЧЕЗНОГО УСПІХУ У ФНЛАДЕЛФІЇ • 

„КОБЗАР" З ФІЛАРМОНІЙНОЮ 
0РКЕСТР0Ю 

.ЦІЛКОМ НОВА ПРОГРАМА! Більшість творів — уперше виконувані в Америці! Між ни
ми на міш. хор | оркестру „КОНЦЕРТ No. 1" - • Д. Бортнянського І могутня кантата „Б'ЮТЬ 
ПОРОГИ" — М. Лясенка та „ДРУГА УКРАЇНСЬКА СИМФОНІЯ" — А. Рудницького. 

120 СШВАКШ І МУЗИК 
Д и р и г у є : 

Д-Р А. РУДНИЦЬКИИ 
зали FASHION INSTITUTE, 225 W. 24th St.,New YOrk City 

Початок точно год. В-та попол. 

$> Квитки: АРКА, ЕКО, СУРМА. <і 

дружню громаду, улаштував 
у неділю 20 листопада за ініці-
ятнвою голови відділу п. Когу-
тяковоі вечір дитячої розваги. 
Організацію І переведення ве
чора зроблено виховним рефе
рентом відділу п. Савнцькою. 
Концертову частину вечора роз
почала заступниця голови відді
лу п. Єржківська, що подала ді
тям кілька загадок 1 за кожну 
правдиву розгадку видавала 
премії, що їх „принесла дітям 
до залі сорока". Правда, одну 
загадку діти не змогли розга
дати, але їм допомогли в цьом.. 
илті,.лі. Виконавцями концерто-
воі частини були виключно ді
ти. Вони проказували вірші, ви
ступали з колективною декля-
мацісю, співали сольо, дуети і 
тріо та провели дві Інсценізації. 
Старші дівчатка вивели танок 
„Катерину", а на закінчення ви
ступив дитячий хор, що пока
зав, які великі можливості с для 
плекання вашої пісні серед ді
тей. Велика і,різноманітна кои-
цертова частина втягнула бага
то дітей до активної участи і 
тут велика заслуга виховного 
референта п. Савнцькоі, що ви
ховує у дітей любов до свого, 
рідного. Далі дітей засадили за 
столи 1 підгодували, давши 
цим дітям можливість перепо
чити та ближче пізнати одне 
одного. Тому в іграх, що розпо
чалися після вечері, вже була 
одна, дружня дитяча громада. 

Наш відділ Союзу Українок 
дбас про національне виховання 
наших дітей і тепер самі батьки 
мусять підтримати цю ІНІЦІАТИ
ВУ і посилати дітей до нашої 
школи, садочку та дитячої світ
лиці, яку організував наш від
діл Союзу Українок. 

Присутня. 

Ню Гейвен, Нонн. 
Вдалий концерт. 

Дня в листопада 1955 право
славна громада влаштувала ве
ликий концерт своїх мистецьких 
•'ііл. Концерт визначився висо
лим мистецьким рівнем і прой
шов з великим успіхом, зібрав
ши численну публіку. 

В - програмі концерту були 
твори композиторів — Пучіні, 
Бізе, Лсоякрвало, Шуберта, 
Мусорґського, Лнсенка. Джор-
дані, ГЛИНКИ, Степового, Фоксн-
ка, Ґречанинова, Ннжанківсько-
го, Гулака « Артемовського, С1-
мовнча та низка народних пі
сень. Виконавців — концертову 
співачку В. Мілянську, артист
ку Г. Тимченко, Г. Василевську 
та І. Петрончака за їх гарні 
співи щиро нагороджено оплес
ками. Акомпаніяк:еігт на піяно 
провели Добре пані Ніна Федо
рович та проф. Юрій Цсбрівсь-
кнй. Мистці православної гро
мади, що вже відзначалися до
брою постановкою „Наталки 
Полтавки" (Див. ..Свобода" ч. 
141 з 28 липня 19551 заслугову
ють за свою працю на велике 
признання. 

О. К-н.ї. 

• Урял* Північної Ірландії, 
яка належить до Англії, заявив, 
що він звернеться з просьбою 
до англійського прем'єра їдена, 
щоб той ужив дипломатичної 
пресі! на Ірландську Республіку 
(південну Ірляндію). яка не 
поборює активно т. зв. Ірланд
ської Республіїсанської Армії: 
підпільної організації, що пере
водить саботажяі Я терористич
ні випади проти Північної Ір-
ляндії. борючись за П прилу
чення до Ірляндськоі Респуб
ліки. 

ПОДЯКА З НАГОДИ ПІВСТОРІЧЧЯ 
ГЮМАДЯНСЬКОЇ ,ПРАЦІ 

З ласки Всевишнього я мав щастя діждатися зарсестру-
ваняя півсторіччя мосі народної праці серед українського гро
мадянства, з того понад 40 років в Амернці. Я удостоївся ще 
аа,життя такого признання, яке звичайно дають тіісля смер-
тй. З уваги на те, почуваюся до обов'язку висловити за це по-
дяку, кому слід. Тому, що нема писаного дипломатичного ані 
громадянського протоколу в таких справах, спробую так по
чергувати одержані признання: 
• Архнсрейські благословення їх Ексцеленцій Владик Кнр 
Константи на й Кнр Лм просіл: „вдячність за те. Що в україн
ській справі ніколи не відмовили мені свосі цінної помочі" — 
Вся. о. Петра Понятишнна, кол. Адміністратора Укр. катол. 
дісце:іії в.ЗДА; „молитви 1 привіт і грімкодушне Многая Літа" 
—Всв. о. Миколи Когута, Протоігумена ЧСВВ; „вірність ідеа
лам, які защелилися в нас на шкільній лавці" — о. Петра 
Чавса, духовннка Семінарії св. Посафата в Вашингтоні; від
значення „п'ятдесятлітнього ювілею громадської праці на
шого . парафіянина" за словами мого пароха, церкви св. 
Миколая в Бруклині і Сайт і, Всв. о. Микол пя .Волконського, 
кол. Апостольського Візитатора українців у Німеччині, по
міщення в парафіяльнім „Бюлетені" з 3 жовтня 1955. 
• Унікат в нашій історії: '„бажання багато здоров'я і сил 
для дальшого цінного народного труду" — Високодостойного 
Президента Української Народної Республіки в Екзнлі, Д-ра 
Степана Витвнцького. 
• Незвичайний збіг обставин: промова на „Вечорі Споминів" 
в Літ. Мистецькім Клюбі в Ню Иорку. ЗО вересня 1955 - -
Достойного Василя Мудрого, кол. голови Української Парла
ментарної Репрезентації в польській займанщині і остан
нього редактора першого українського' щоденника в світі, 
„Діла" у Львові; промова на „Чайнім Вечорі" громади й па
рафії Бруклик (Савт), ЗО жовтня 1955, — Достойного Юлія 
Ревая, кол. міністра Карпатської України, зі споминами про 
мою участь в організуванні Українського Сойму в Амернці 
сорок років тому; промови на „Вечорі Споминів" і на „Чай
ному Вечорі" — друга Петра Задорецького, спідка початків 
мосі гром. праці в Ріднім Краю і соратника в ЗДА; „подив 
вад масою проробленої праці в трудних і дуже трудних умо
вах життя" — проф. Романа Смаль-Стоцького, голови все
світнього НТШ; подібний „соборний" привіт від УВАН- у 
США, — складений на письмі і на засіданні Комісії Для Вив
чення Української Іміграції дня 18 листопада (під голов-
ством проф. Я. Чижа) у приявності Управи • УВАН: проф. 
Михайла Ветухова, проф. Левка Чикаленка, проф. Володи
мира Міяковського, проф. Івана Замші, пані Л. ДражсвськоІ 
ft інших членів; промови в Літ. Мист. Клюбі І на річнім за
сіданні Кураторі! Українського Технічного Інституту в Н. И. 
1 жовтня — проф. Якова Зозулі; вітальне письмо — кол. Ди
ректора бібліотеки НТШ у Львові, Волод. Дорошенка і проф. 
Світозора Драгоманова. 
о -Леснодіианнп щодо точної дати початку мосі гром. праці' 
„Вечір Споминів" в Літ. М. Клюбі і за сугтестісю голови Клю-
6У Сергія (Литвиненка, провід Журналістично! Секції під го-
ловством ред. „Свободи А. Драгана з усіми промовами й 
привітами: мгр. М. Шлнтка, д-ра О. Соколншнна, пані Іпаннн 
Бснцаль, А. Лісовця (від родини Лиско). Василя Пуйдн й їй.; 
перший в історії Т-во. „Дністер" (Відд. 361 УНС) вечір п 
честь свого члена 15 жовтня з піднесенням дару в виді цін
ного вічного пера — старанням Екзекутиви: Івана Галичина, 
голови, Петра Кучми, фін. секретаря, Волод. Барагурн, рск. 
секретаря, д-ра Вишиваного, касира, серед промов f поба
жань; „Чайний Вечір" громади Савт-Вруклня (ЗО жовтня і 
з даром книги Ол. Повстенка, вид. УВАН - „Катедра сп. Со
фії" з спеціяльно вндрукованою золотими літерами присвятою 
— старанням Ювілейного Комітету: Іван Гулей, голова, інж. 
Роман Рогожа і інж. Роман Бараиськнй, члени, серед промов 
і привітів. 
• Пропам'ятні привітні письма: проф. В. Міяковського. Лева 
Ясінчука, проф. Волод. Січннського: шкільного тов. кол. со
ліста гімназ. хору Михайла Гарясепича І цінний змістом при
віт ударованнй ним в прегарній оправі книзі „Історія Україн
ського Війська" — книговидавця Івана Тнктора і редактора 
укр. світового журналу „Світ І Мн" -— М. Колянківського 
з Канади. 
• Вкінці: важливе „Відзначення громадської праці" У. Кон
гресовим Комітетом за підписом От. Яреми; так рілнородні 
особисті привіти, як родини Лотовичів, Яцкових та Абрага-
мовськоІ-Грнцько. • 

Усім тим моїм названим і неназваннм Добродіям, що про
стивши мені вольні й невольні прогріхн. вітають мене п імені 
громадського Колективу, складаю покірну подяку. Тих, кому 
я не догодив, або кому я ще заваджаю, прохаю вибачення, 
бо хоч життя коротке, то праця довга. 

Д-р СЕМЕН ДЕМІІДЧУК, 
кол. делегат Запільної Української Гади: 

найстарший 1 дотеперішній співробітник „Свободи" 
Вруклин, Н. П. 1-го грудня 1955. (Платне оголошенняК 

ПОВІДОМЛЯЄМО ШАНОВНЕ ГРОМАДЯНСТВО 

МІСТА НЮАРКУ И ОКОЛИЦІ, 
ЩО КРАМНИЦЯ 

ДНІПРО сс 
УУ 

281 - 15th Ave. Newark , N. J. 
Тел. Bl 2-9481 

ОДЕРЖАЛА ЦИМИ ДНЯМИ НОВІШ ТРАНСПОРТ 
європейських жіночих евстерів — (100% вовна і 
ручна ррбота), як також великий* вибір орієнталь
них килимів, накривал на ліжка, обрусів і т.п. вже 
від $1.50. 

КРІМ ТОГО в „ДНІПРІ" знайдете жіночу, му-
жеську і дитячу галянтерію, вншнвкн, прибори 
до,вишивання, платівки, різдвяні картки й інше. 

З наших буднів 

ПРО ЯРМАРКИ ТА ЯРМАРКУЮЧИХ • 
„Що Боже Ти мій, Господи! 

чого нема на тій ярмарці! . . . 
Хоч би в кишені рублів і 8 
тридцять та й тоді б не 
закупив усісі ярмарки"! 
(З „Сорочинського Ярмарку"). 

Пригоду цю розповідав 
один з прихильників Л. М. 
К:иоОу з Нюарку, а трапи
лась вона йому на одному 
з наших Ярмарків, три-го-
тири роки тому назад. 

Пригода ніби живцем 
взята з „Сорогинського 
Ярмарку", на якому негис-
та сила в формі еервоноі 
свитки поглузувала так бо-
ляге з доброго козака, Со
лопія Черевика. 

— Приїхав я до Ню Иор
ку трохи вгасніте, — роз
повідав кум Солопій з Ню
арку, — щоб зустріти на 
Ярмарку знайомих, поба
лакати, довідатись новин 
усяких. Войиюв із собвсю 
— йду - йду — агі! Що за 
мара затаскала мене під 
Касарню 11-го Реґіменту 
на 3\-ій вулиці?.. Тут же 
ніколи Ярмарків не буває... 
Правда, тиждень тому була 
там Міжнародна Жіноеа 
Виставка, а наші пані зро
били показ народної ноші, 
виступали різні красуні та 
й, може, ці жіногі гари так 
мене приворожили?.. 

Тьфу! Сплюнув я на вро-
ки та й махнув просто з 
SJf-тої на 24-ту вулицю, до 
Фешен Інституту, де, як ві
домо, споконвіку відбува
ються літературні ярмарки. 
Приходжу, а там уже кіль-
ісоро, таких, як я спантели-
гених земляків, здалека 
руками вимахують, мовляв 
— вертайса назад! 

— Ми теж, кажуть, дума-

шингтон Гайскул — ні, ка
жуть нам, сарі, не потрапи
ли. Сьогодні тут поляки 
концертують, а ваші, ка
жуть, мабуть гине в Стай-
везант закругують карузе-
лю. Прибігаємо задихані, 
вже пішком, до Стайвезант 
Гайскул — ну, й справді, 
слава ж Тобі, Господи! На
ші тут! Ярмарок відбува
ється регулярно, вже й про
мову відмолотили. Трапив 
я, можна сказати, на най
кращу тоеку: танцювала 
панна Рома Прийма!.. 

На, перерві кум Солопій 
тлумагив знайомим: 

— Ну, тепер я знаю, що 
за мара мене за ніс водила! 
Цс ж та прекрасна „Чарів
ниця", що танцювала тепер 
на сцені, осідлала мене та п 
їздила на мені верхи по ці
лому Ню Иорку! Я зразу 
знав, що це якась негиста 
сила! 

— Ця ,jHezucra сила*' му-
сіла бути „гандерт процент 
пруф1 — пожартував ко
трийсь знайомий, а кум Со
лопій тільки закліпав оги-
ма, і вже нігого більше не 
казав... 

Шановні Приятелі і При
хильники ЛМКлюбу! Ми 
не знаємо ще в якій креації 
виступить цим разом наша 
Ромця — як ,рідьма", еи 
,Русалка", та остерігаємо 
вас, що вона в кожній ролі 
однаково приваблива і не-
безпеіна. 

Щоб не трапились з вами 
ли, що воно тут, а вихо-\р\зм zapu та ІНШІ кесподі-
дить, що не тут. АдЬішки,' ванки, пригадуємо, що 8-ий 
ніби, гитали та й оголошен-1 Літературно - Мистецький 
ня в „Свободі", а не спам?я- \ Ярмарок буде: — не у 

Фешен Інституті, і не Ва
шингтон Гайскул, і не в 
Стайвезант Гайскул, а в мо

тали адреси. Виходить — 
нинішня Яр марка відбу
вається в котрійсь школі 
На долині міста. 

Тут ми рада-в-раду, зло
жилися по кводрові на так-
сівку і noMzaJxu на давн-
тавн. Приїжджаємо під Ва-

вому місці постою бездом
ної Української Музи: 
,Джуньйор Гайскул, Евию 
JB", між і—6 вулицями. 

Ікер. 

!r?ffgP)flf '̂f*1— —!f • » ! • • • • тшвшшц вмнмв 
УВАГА! УВАГА! 

ЗАХОДОМ ЗЛУЧЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ЖІНОЧИХ О Р Г А Н І З А Ц І Й Д Г Г Р О И Т У 

> В Ж Е В И Й Ш Л А К Н И Ж К А 4 
„УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО ДІТРОЙТУ" 

Ю В І Л Е Й Н Е В И Д А Н Н Я ' 
з нагоди 70-річчя Українського Жіночого Руху 

та 
35-річчя Громадської праці Жіноцтва ДітроАту. 

Ц і н а к н и ж к и $2.00 
Замовляти у: 

Mrs. PAULINE BUDZOL 
9842 Dequindre, Hamtramck 12, Mich. 

ЗлуЧСННА Комітет 

*•¥ 

"С<С«С*і€!С»С*«С*іЄЖ**«і«»Є»€*««»С>«» рмадсччютсиччя 
РІЗДВЯНІ ДАРУНКИ! 

УКРАЇНСЬКІ ЗОЛОТІ ХРЕСТИКИ з пробою, та 
трьох-кольоровою емалісю. И-кар. $10. 18-кар. $12. 
Золоті ланцюжки 10-кар. золота, доп:киною 18 Ін-
чіч $3.50, 24 інчів, які легко знімати через голову 
$4.30. Срібні ланцюжки масивні, сильні для під
літків та мужчин довжиною під 20 до 24 іичів $3. 
Висилаю поштою до ЗДА та Канади по одержанні 
вартості, або можна сплачувати ч а с т и н а м и . 
У ЗДА післяплатою C.O.D. На випадок невдово
лення повертаю гроші. Зберігайте цю вирізку. 

F. LVTWYNENKO, 18 Bloomlngdale St., Rochester 21, N. V. 

ЗДОРОВІТЬ 
НА РІЗДВО 
и новий РІК 

ПРИЯТЕЛЮ І ЗНАЙОМИХ 

ПРЕГАРНИМИ КАРТКАМИ 
Українських Мистців 

ЛНЛСТЛЗІСВСЬКОГО. ВУТОВНЧА. 
ГОІ'НЯТККВИЧЛ. КОЗАКА, КРИЧКВСЬКО! 

Ціна 10 ц. за штуку. 

Релігійні в кольорах 12 за $1.00 

Найбільший вибір в Книгарні „Свободи" 
Шліть замовлення враз з грішми 

шоб вчасно одержати 

Svoboda Book Store 
83 GRAND STREET, JERSEY CITY 3, N. J. i\ 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР В АМЕРИЦІ 

під мистецьким керівництвом 

./ Йосипа Гірняка 

СТАРАІШЯМ ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКОГО КЛЮБУ В ТОРОНТО. 

„ТАРТЮФ" — в п'ятницю, 9-го грудня 1955 
„МАРТИН БОРУЛЯ" - в суботу, 10-го грудня 1955 
„ПОШИЛИСЬ У ДУРНІ В АМЕРИЦІ" - в неділю, 11-го грудня 1955 

В и с т а в и в і д б у д у т ь с я 

В ЗАЛІ АВДИТОРП УНО 
297 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

^ Початок вистав: год. 8-ма веч. ^ 
Передпродаж квитків: 

„АРКА", 
„ПЛАЙ". 



П Р А Ц Я 
Help Wanted—Male 

З театральнії залі 
ПОТРІБНО до будова .'тлін. 
ТАСЛЯрІВ, ОоДШфІП І (Т.ОЛрІВ. 
Постійна праця — 48 год. тиж
нево, 6 плпт. свят. Висока плат
ня, „бонус" під кінець року й 
інш. Голоситнсь особисто: 
Hubert S. Johnson Boat.AHg. C a r Микола 

Inc. 
Bay Head — New Jersey 

ПАТРІОТИЧНА ІГССА M. Н О И К Д М К Л 
„A Mil ТУЮ ЧКРВОНУ КАЛИНУ", пі:са на .4 дії <•*> картин) 
.Миколи Понеділка > виконанні Українського Театру у Фнладелфії 

— І 

Понеділок, 
нашій театральній публіці 
дише, я:; .добрив виконавець 
характеристичних роль, але теж 
як автор rt.-івдякн своїм перекла-
дим і переробкам сценічних тво
рів, аадебютував штаннім ча
сом, як самостійний сценічний 
автор. Ното п'ссу „А ми тую 
червону калину", вибрий для 
постанови филаделфійськнй ан
самбль колишніх артистів Львів
ського Театру під проводом 
реж. Володимира Шаіпаров-
ського. _, 

Вистава ішла п рямках свят
кувань з нагоди П'ятих Загаль
них Зборів Злученого Українсь
кою Американського Допомого-
імїго Комітету. 

Тема jn*ccH патріотично, Мо-
Г звичайних М.ТШІЇНТГГ^ЛТГ^ІІО-^Л^ДІ^УІІЦП:Н^ • -. еміг-
чого білля. Денна і нічна зміна. 

VALMOR UNDERGARMENT 

БУДІВНИЧІ ЛОДОК — теслярі 
I столярі кораблів, боднарі. Ви

сока платня для досвідчених 
мужчин. Платні свята: 4$ год. 
тижнево: п остійна праця, без 
звільнень. Голоснтпсь особисто: 
Silver ion Boal & Engine Works, 

Kettle Creek Ril., Silverton, 
Toms River, N. |. 

• , П Р А И Я • 
• HELP WANTEI>—FEMA1 E • 

m 
ISTMAS? GDTCTINGS 1955 ^ 

Buy Christmas Seats 

іншого побуту, організують за 
посередництвом відданого укра
їнській націоіі.гльній с п р а в * 
большевнцькбго стаоїмннн-члс-
118 репатріаційної місії підступ
ну акцію, просовуються ц,д 
прабранпям музикантів до кан
целярії штабу рспатріяційної 
місії і ннз:юляють із льохів де
сяти тисяч силою захоплених 
українських „репатріантів". Хоч 
тема дуже неймовірна, але пат
ріотичний задум її ..освячус". 

відомий: атральною практикою. Самий 
не' режисер поставив головну вагу 

на сценічність п'сси. стараю
чись тримати глядача в напру
женні. Він відповідно на:реі-
лнв типові зарисовки окремих 
персонажів. Режисер Шашарои-j 
СЬКИЙ виконував теж головну 
Складну роЛІО І'І;: , . ;:: .•• :ці,,:оі о 
полковника, зображаючи його, 
як безоглядною злочинця, хит
рого і підступного, а пр.і цьому 
ласого на ж:іттсві насолоди. 
Маска Шаптровського вповні 
переконлива. Головну позитив
ну ролю майора Корена відтво
рював Володимир Карп:ік із 
притаманною цьому арілетові 
легкістю. Навіть у драматична:: 
хвилинах відчувалось якусь 
ОврДеЧНІСТЬ, яка з”с.дн., ішла* 
прихильність для герия п і д и 
12 ін:.шх чоловічих р іяях віїсту-

ІСМІ-
Pv-

раитн. які показані на тлі табо-} и и л н ( л ? Лепнцький tUorn 
дісняй і жвавий), Я. Пін 
дпкеанч і знаменита зарисовка 
тупого прислужника і і М. Сол
тис. 3 жіночих постатей най-, 
Марканінішою була Борзаківсь-1 
ка. яка заступала М. Степову-
Карп'як, відтворюючи складну ( 
ролю висланниці до ш т а б у t 

І репатріяційноі комісії. В інших і 
ролях вив'язались О. Рудаке-

; вич, Ю. Шашаровськй. М. Ко-
j лнняк і Хр. Озарків. Декорації; 

виконав мпстець Володнслав 

•••сага—--^щ-тжддва 

< ОІОЗ УКРАЇНСЬКИХ Г. ТКІЛНІИ П МИШІ САІІОЛК і 
з глибоким с -і\ іІ.ІІ,і нові іомляс иее Уі:р. Громадян с т о 

l l j . i г \ і г | л ; , 

Петра Назаревськото 
поручника Армії УНі і лицаря Залізного Хреста. -
Номер нагло у Шикяк>. дня 4-го листопада 1953 р. на 

С4-.му році життя. Похорон відбувся дня 7-го листопада 
v. Нриіюслатіїй Церкві єн. Иеіра I Павли і: Шнкиго. Но
мінації.) на іі.іасіїі і ц.ш.п І|ІІ. — Вічіїа Йому Пам'ять* 

<Vi.|icvup;«T Союзу'Укр. Ветеранів 
' и ЛІІннеаполіс! 

В НАСТУПНУ НКДІЛІО. 11-го-ГРУДНЯ В.Р. 

після Служби Г.о..;о,. о і од. Г2:80 п Укр. Ііраиос.іаішій 
Церкві ев. Володимира при 14-ій вул., і; НІО Норку 

буде підправлена 

П А Н А Х И Д А 
». трргі роїаііаіап смертм бл. и. 

fi/іарини ґарл.атій (Сороченко) 
Про щ о ІЮ..ІЧО і . і ас і-.сЛ. і.Лму д о р о г и пам'ять Н е б і ж ч и ц і 

М А Т И 

• MISCELLANEOUS _^_ • 
* < » І » І Ч П І Д « І И І > І Г І І И Ш > Д « * І И І * » ^ 

]STOVE 
. PEA . 
і 

НОВІ нн нижни 

віпшілл з ДРУКУ ^Vt 
НОВА КНИЖКА 

Гната О. ДІБРОВИ 

ПОДОРОЖ У СЕІТ 
( А ф о р и з м и . ) 

Ц І Н А Sl .no 

Д . Ч у б 

Н А Г А Д Ю Ч О М У О С Т Р О В І 
(з австралійських пригод). 

Ціна 45 ця. 
Замовляти: 

; - S V О В О D А" 
Р. О. Box 346, Jersey Cilv 3. N.| 

Зрештою у театрі можлива най- Клех. 
і,льш фантастична історія, кобп, П у б л 1 і с а п р н П і І , , л а „ < : с у 3 в і д 
лише сценічна. Можливо, що ca-j 
ма вимога „театральності!" й' 
живої акції підсунула авторові 

чуттям її патріотичних зало-
жень". Після вистави влаштова-. 
но заходами Першого Відділу 
ЗУАДКоМітету і Українського 
Театру у Фнладелфії вечірку, 
під час якої вшановано голову 
ЗУАДКсмі-ету д-ра В. Галана 

цю тему без того, щоб він про-
i.vMatt для неї моральну основу, 

чц навіть широку розробку пси
хологічного р;сту окремих певг 

” :,:І'!- Я : : П Х . £ ! Г Т а В " П ..nB^S?i аа його постійну п•дтрим::у всіх 
справді на „вістрі ножа . Та | . VJ1J iTVpH1IX І м и с т ецьких почи

нань, від коле:стнзного nepc.ee-
ПіЯНЯ таких мистецьких ансам-

хоч і п'г.са не ма*: цісї фунда
ментальної моральнії, чи теж 
психологічної розробки, в ній 
багато сценічних вальорів і ТО
МУ спрнемлипа для глядача. 
П иіеаілок вміс вести 
діалог, що більше г.міс тримати 
глядача в увазі. Кгмпозиційні 
.:едотягиения мі::па кже пнпрз-
і:ити після досвіду зі сценою. 

Успіх вистави треба поклас
ти теж на рахунок виконавців. І 
які в головному досвідчені ft і 
рутиновая! актори, з довгою те-1 

'тії), яч Капеля Бандуристів, 
театр В. Блавацького, хор „Ват-

легкнй І Р а ' багатьох ннеьменннків і 
м:істців. Прн^ильшп: театраль-
•Л.чго м:іетецтва д-р Павло Ду-
бас згадав про першу зустріч 
ивстців Із ітрдцівнпкамя ЗУЛД 
КомТтету з 1ЯІ9 роі.у і вислови:. 
побажання. Щоб такі зустрічі 
були частіші. 

(от) 

Ііршім—Help Wanled—Ajjriicv—Нрніи» _ 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Зверніться до Агенції Посередництва Праці 

TOMPKINS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
33 — 3rd Avenue, New York 3, N. Y. • Tet ORchard 4-1137 
' Особливо потрібні кваліфіковані, або некволіфіковаиі 

Т-У-.JJ' . робігиикн. До праці в ресторанах: 
КУХАРІ. ВУФЕТОВ1 (COUNTERAiEN). КЕЛЬИКІ'И. 

ИОСЛУГАЧІ. ПОМИВАЧІ і 1н. 
Заходьте до нашої Агенції, яка Існус рже яп |І..І.ІІГ. <• 

Аґеяція відамо, вц» дас охочим добру Й ao«tx« 
платну працю! Переконайтеся про іи»ї 

' JOHN 0ELCTY. плиннії 

Наш: 

Короткі Вісті 
• У Римі комуністична робіт

нича юнія проголосила гене
ральний страйк на знак протес
ту проти того, що в сутичці, яка 
відбулося недавно мізк учасни
ками КОМУНІСТИЧНОЇ демонстра-
ції і поліцією, було ранено 35 і ний текст. На 4 ст. надруковано 
будівельних робітників НЄКОМУ- ' А Отець над всім глядить -
ністичні юні? відмовились від д ^ Т ” „ а ' Т с ^ а ї р у к о в а Г ю ; 

ДВІ !'•<:< її ї ї д СВЯТО 
( і . . ЯШКОЛАЯ 

( 
(Іванна Савицька. Гість із іпеа. 

Миколаївська вистава в трьох 
ВІДСЛОІШХ. Накладом ,..< ЧІІ-
тельської Громади в Ню П <р-
ку. Ню Порк, 1055, .ст. И> 4 
іт. нот. | . • 
Зблнжаїггься традиційне ук

раїнське свято св. Миколая, 
найрадісніше свято для наших 
дітейГ В тому дні майже в і- к-
НІЙ МІСЦеВОСТІ, ДЄ ЖИВУТЬ уК|)а-
:иці, відбуваються впставн, піс
ля яких св. Микола роздай ді
тям дарунки, а чортик обдаро
вує нечемних дітей різочкама 

Іванна Савицька написала цю 
п'ссу для осіб, які влаштовую гь 
• і:. Миколаївські вистави, а і:і-
домнй композитор Іван Поділь
ський СКЛЛВ МУЗИКУ ДО ПІІЄ.ІІ.. 
які співасться в и'ссі. Перша 
відслона в'ідбувасться в неї'.;, 
друга — в не,.ЛІ. а ,р третій 
Гість із неба роздає, дарунки 
ІЄМ..ИМ. дітям. П'сса написана 

віршом, і буде подобатись діт:ім 
.шиї хтось зможе її добре ПІДГО-

тоенти. "Ще краще випаде ви
става цісї п'сси. коли знайдеть-1 
ся така особа, що зможе навчи-! 
ги дітей і тих пісень, які до неї| 
додані. 

Перед друкуванням треба було' 
дещо справити в її тексті. Та це 
можна буде зробити ще ft тепер, 
щоб діти перед вивченням своїх J 
роль мали перед собою поправ-1 

#' 
підсиленням про її появу. 

< :вято - Миколаївські 'п'сси 
іи.ого року появилися трохи за
пізно, на другий рал їх треба б 
видавати вже в вересні, щоб у-
чителі чи опіїсуни молоді мали 
час з них скористатн. 

Л. Луці в. 

ДОБРОЯКІСНЕ 
ВУ г \ л л я 

З ГАРАНТІЄЮ 
ЗВОРОТУ ГРОШЕЙ 

ВІД одного з найстарших 
представництв иіі вугілля 

в Джерзі Ситі. 

ПОРІВНЯЙТЕ ТІ ЦІІШ 
NUT $19-7Г> 

. . . . . . 19-75 
15-50 

І 3UCK 14-5° 
Г А Р А Н Т О В А Н І - : 

5 В Д О В О Л Е Н Н Я ; 
” ; або ЗВОРОТ 

{ ' ГРОНІ к п { 
І . - - - - - - - - - - - - - - ) 

':іГіе]н-м(і' вугілля з Ва-
ІІОЇ ІІНВНІЩІ, якщо не бу
рте повністю вдоволені 
Обслуговусмо повіт Годсоїі 

о і. о. ні 50 років! 

McCONNELL 
COAL & FUEL OIL CO. 

87 Van Home Street 
Jersey City, N. J. 

Тел. DE 3-2820--3-2821 
i w t m w i H n n n » 

| TAZAB ot LONDON N e w a r k Office 
.10 E. 39 St., New York, N. Y. L 

Д Л Я В А Ш И Х Р О Д И Н З А Л И Ш Е Н И Х В К В Р О Л І 
Піші подані нижче включають :шгрнннчнп мито, поштову 

оплату 1 :іаОі'Лпечення пеоееилкн. 
"TAZAB OF LONDON" однд з найбільших експортових 

станиць а Західній Коропі пропонує. Вам: 

• ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ • 

АРКА, 48 К. 7-ма вул. 
Ню Порк (GR. 3-3550) 

Вжо чає замовити па Свята: 
Кутю, мед, гриби, :підрутн, —• 
різдвині картки, та стінні ка
лендарі на. 1958 рів. 

• MOVIES—THEATRE О 

НЕДІЛЯ 1 ПОНЕДІЛОК 
три великі фільми 

TARZAN and THE AMAZONS 
THE SNOW CREATURE 
CATTLE QUEEN of MONTANA 

American Theatre 
3rd St. bet. Ave В & C, N.Y.C. 

PROFESSIONALS 

«= DR. ANNA MESSING 
ЛІКАР З В А Р Ш А В И 

Косметика, лікарське усунен
ня всіх вад церв, зайвого во
лосся, зморщок. "Facial Up
lift" 5ез операції. 

Праймас після умова. 
. Телеф..: PLaza 7-1282 

130 West 57 St. New York Ctty 

# ДРІГ.Ш ПГОЛОїМгіННИ t 

Нотя, Horn. Ноти. Якщо Ги tGo 
Ваші дГтй. грнют”ь. співають або 
•iajc пісні читають, в Сурмі с 
k iiu>'!.'».i!,uinfi вибір. Май:ке всі 
тко. кЬИі.' ЩО видані від 188S р. 
Жадайте нашого муз. каталоги." 

"S U R М А" 
11 East 7th St., New York 3. N. Y. 

МЛІШІІА KHAKI'M 
продажу украіиеькмж 

І ЛИ'ТІПОК. 
CHESTER'S 

1717 E.Carson S t , Pittsbur^n \.\ 
Відкрито денно ДО 6 ГОДИН' 

• п'ят 1 еуЛ по 9 "*•• 

ДО 
КШ'ОПІІ 

І ВСІХ ЧАСТИН СВІТУ 
І'зр.пі •ІИІ:ПІ:І д ш т и н н . 

Матеріали па убрання, п.і:іші 
і сукні, полотна на п<м-тІ.іь та 
білизну, жквноетеп! н:ічки 
і веілі”п:і лікарстна. 
ІІИШГГЬ ПО КАТАЛОГИ 
J. NAWROCKI AGENCY 

617 Orove SU IrvinRton 11, N.J. 

ПРО НЕВРАЛГІЧНІ 
БОЛІ 

й терпіння мускулів 
ЯХЩО ВЯ ТеПЧІЛИ КПЛИеі Н:. 

страшні яевральгічні болі чк. 
вертять і рвуть вас; яки:о ие 
яапів божевільні к'л м»>п'!""»\ 
болів мускулів; якщо ви дали 
би все, щоб дістати поміч и,-..и-
тих болів 1 мук. які роблять її-.-
калікою, — то поцікавтеся і по
слухайте дещо про лік АН'ГРи 

Лікарські, звідомлення вкжзу 
ють, що та чудесна ннлші швия 
•О обЛегшус болі від різних не-
вралгічнях недуг, як запалення 
зв'язок між мускулами, плечей. 
рух 1 т г , або від понатяганих 
мускулів. Кормстуїшчі :іахопле 
в., висловлюються пгх> анамени-
гу поміч, яку нони дістали іи : 
коли від першого невеликого : 
дозування. 

Н в ТерПІТЬ Даром ДРУГИЙ ДЄ1П | 
т»ртур1в. тільки спробуйте АН ; 
ТП*0. М о ж е т е легко дістати 
Пей лік погптою, нппнеашпп до 
KINOSLY CO., Dept. 13, Box 415 
PeekskDl. N. У. Щоб мати пеі. 
яість, напишіть свос пріавкш. 
Й адресу друкованим пягьмо> 
на обороті коверти. Ви олержн 
те відвортиою поштою яішчай 
яо $6.00 порцію. ТІЛЬКИ і:і $5 ГХ 
люс 63* оплата СПІ). Заллатмті 
лнетоиоші при одержанні по 
ГІЛКИ. ЗрОбіТЬ ЦЄ Тепер ПОКі 
можете ще дістати А Н Т і м 

Ім'я 

Адреса „ 

Місто - Стеат — 

ІВАН ВУЙКІВ 
звана українська 

ФУТРЯНА ФЕРМА 
вісконус на замовлення еле
гантні (Ji.v.'pa по найновіших 

фосоИОХ 1 3 д о с к о н а л и х 
шкірок. 

Також переробляс старі фут-
ра на найпопіші фосоїш. 

11 рипимаємо футри па пере
ховування. Відбір І достала 

на місце. 

J. Wujkiw, Inc. 
Manufacturing FURRIER 

111 East 7th Street, 
New^Vork 9, N. Y. 
Tea. SPring 7-8710 

] участи в страй::у. який через це 
І вийшов дул:є мізерно. 

•"# 34-рІчиа фармер:аі в А.тма, 
ДжорджіЯ, народила три діп-
чинки і одного, хлопчіи,.і. Ке-
м її.;: чч ІМ:.:.І ті. па три фунти 
кожне, і ї.\ воложзсяя до іпкуба-
тора. Вона мас і^і:о семеро ді
тей, у віці від 1-uro до 16-т:: 
років. Двоє з цих четгернят вже 
померли. , 

О До лоопарку в Сроні:еі. Ню 
Иорк, прАгсали З Трайу дикого 
осла „он.ігра". Його назва 
по.чЬдить від ссрсд:іьок'.чіюі ма-
І:Ш.ЧИ катапульт, бо сій подібно 
до ціг.ї млкш:пі к пас сЕоімі: н./ 
гамн. 

• У зп'на-:у з- урядовою і:рн-
ч”яо'в ФоянціІ пригадую?:., що 
від останнього розв'язання пар 
ляменту в 1877 році. було, у 
ч>рииціі 128 урядів. За той са
мий час екзекутивна влада в 
ЗДА змінилась 17 разів, а в 
Англії 27 ргзів. ., 

Ставайте членами Ук.іаінгькоп 
Ним. .ц..і.. <'.ікі.і\. а гии <*имн» 
І ( ПІІЧІ.І і.-інп:.ічи І 7-мі.іі.Гішкіп.' 

го майна yilO>i«»:tv. 

„Принеси нам на потіху подару-
і ночіл незгірш" (замість „Ue-
' згірші”і. На 9 ст. неправильний 

наголос на слопі „Пласту" ib&'t 
місті. „Пласту"), G в книжці і 
деякі правописні Педогл.іДи: 
„рас" (раз) — ст. 5: „нераз"'—і 
замість „нераз" <ет. 11»; „з-по
між" — замість „з-поміж", 
„з.іа" зам. „з-за"; раз „пуб
лика" (14) а на стор. Ю — 
„пч-бліка". 

Та ці дрібнички легко можпа 
п правити, і п'сса І гакни ,ІСа-
вицькр! сповнить те благородне 
..ІІ:ДМПІ-І. які поставили собі П 

авторка і видавці. 
У Вінніпегу в Каналі Видав

ництво „Наш Приятель" вида-' 
ю сценічну картину Пітра ЛІІр-
чука під заголовком „Зі С'зятмм 
Ми•;->.і і..м у РІДНОМУ Крз іО". 
Перша дія цісї п'сси відбувають
ся в Америці чи Канаді, а друга 
на Рідних Землях. 1 ця сценічна 
картина легко написана і П мож
на з успіхом виставляти під час 
імпрез, які влпштовуїггііся з 
приводи' св. Миколая. Вістки 
про цю п'ссу подасмо на основі 
повідомлення Видавництва, яке 
не прислало нам П разом Із,по-

PAPMS FOR SAI.E 
КАЖАСТК МАТИ ФАРМУ? 

Пишіть по-укрнінськп за без
платними описами (в укр. мові) 
і зяимкями фарм. 

VIC'S FAPJSt AGENCY 
113 W. Uivislon Street, 

Neillsvllle, Wisconsin 

ЯКЩО Я ПОТРЕБУЮ ОПАЛУ 
телефоную 

U N 7 - 2 7 0 0 
B E H R E N S B r o s . 

COMPLETE FUEL SERVICE 
5711 TONNELLE AVE^ 

NO. BERGEN, N. J. 

П А Ч К И 
д о лс іх к р а ї н К в р о н и 

можна висилати через відо
му в стейті Мішнґен, солідну 

фірму 

BOG D A N SERVICES 
Б О Г Д А Н С Е Р В І С Е С 

2936 Hoibrook Street 
біля Jos. Сатрап 

Detroit - Hamtramck 12, Mich. 
TeL TR 2-7297 * 

Бюро відкрите до год. 0. веч. 

г* 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 

ВОФФАЛО. Н. П. — Річі* 
збори В-ва св. L Хрестігтедя 
Відд." 304 відбудуться в неді
лю, 4-го грудня, о год. 7-ій веч. 
Проситься всіх членів прибути, 
буде вибір управи на 1956 рік. 
- • М. Гнатик, ескр. 

Посмертна Згадка 

-^—-f—-

KRAUS & NUSSBAUM 
КРАМНИЦЯ 

М.уЖЕСЬКОГО ОДЯГУ 

т брання — осінні й зимові 
плащі, штани, убрання з 2^' 

. парами іктшіїїі, внконаяі з 
;'тутешніх і Ьіпортрваиих ма- , 
11 теріллів. Гарантія наиравок. >! 
; Виконусио па замовлення Iі 

j» Жіночі І муіі:ееі.і:і костюми 
1 плащі 

;: 308 East 86th St. (коло 2 Ave.) ; 
New York Ctty 

Tel. RE 4-2471 

ЧОВОТН для Вошн$ е'воякіп І при
ятелів, які * '0 \ 

Працюють на полі. 
Працюють як шоірерп. 
Працюють без 'відповідпого 
вз>ття. 
ЯСив>ть постійно на селі. 

Чоботи с цілі зі шиіри (юхтові) ва
жать 7 фт. 12 оз. і 17 інчів високі. 

(Розмір & до 12) 

ЦІНА $18.00 
включаючи 
пересилку, 

забезпечення 
4І МИТО. 

ВИСТЕЛЕНІ ФУТРОМ .мужесь-
кі й жіночі черекики. 

Цілі зі шкіри, найкращої 
11 кости. •. . 
Футерко зі всіх сторін. 
Замок (zipped). 
На широку ногу. 
Чорні і бронзові. 

. Всі. розміри. 
4 фунти ваги. 

ЦІНА $18.00 
включаючи 
пересилку, 

забезпечення 
і мито. 

• Також великий вибір інших Черевиків, матеріялів англій
ських І шкотськігх, вовняних матеріялів,'пакунки з хар
чами і ліки. 

• Гарантія достави, Приблизний час доставн — б тижнів. 
• Зразки матеріялів можна оглянути в бюрі в Ню Иорку. 
• Найбільша вага пачки дозволена — 19 фунтів. 
• Д о кожної пачки долучити $5.00 як траспортову доплату. 
TAZAB OF LONDON New York Office" 
Murray Hill 4-3281 10 E. 39 St.,New York, N. Y. 

ВИСИЛАЄМО 
П А Ч К И 

ДО ВСІХ 
КРАЇН КВРОІШ 

І СВІТУ 
Мито й усі інші оплати платить иадшиць у нас. Відборець 
не платить нічого прн відборі Вашої посилки. 
Висилаємо попу й уживану ^оде:ку та взуття, мануфактурні 
товари, шкіру й товари першої потр««Си, Вага одної посилки 
не може бути більша як 'ІЗ футіі-н разом з опаковкою. 

• ВПСІШАЄМО ТАКОЖ ЛІКИ • 
ДОБРА ОБСЛУГАГ СКОРА П ГАРАНТОВАНА ДОСТАНА. 

По додаткові інформації й цінники пишіть ” 
або телефонуйте До нас: 

Amerpol Enterprises 
11661 JOS. CAMPAU, DETROIT Щ МІСЖ 

Я УВАГА! 1ІЮ КОРК і ОКОЛИЦЯ! УВАГА 1 

І РІЗДВЯНІ КАРТКИ 
»£ українські, нЬіепькї, польські, словацькі й іншії 

ПРОДАЄМО 1 ПАЧКУ _ 15 ШТУК — ЛА I Д О Л Я Р А 

а 'також впс:іласмо поштою на COD. 

Stan's Gift Shop 
101 FIRST AVE. (bet. 7-6 St.) NEW YORK 3, N. 

і 

ПИЛИН K P І Л Ь, довголітній ! 
член 1S8 Відд. в Ґлестонбю-
рі, Коїш., помер 23-rd листо-' 
иада 10."..") р. в 78 р. л:нття. • 
Вступив до УНС 1914 р. По
ходив а села Пнкуличі, повіт 
Перемишль, Галичина. Покій-

< ішй був добрим громади н н-
п.і.г, іцпро жер тну пап на на
родні цілії. Полишив у глибо- і 

КОЙ)* СМуТКу СВОЮ р і д н ю . . 
Тіло небіжчика похоронено 
нл українськім плпитарі. В по-! 
хорові ваялп участь члени І 
Б-ва, Кревні 1 Знайомі. — В. ' 
И. I I . ! . | 

С. Куиікевич, секр. І 

-гтг-гч 

ЗАРОБІТЬ ГРОШІ ВДОМА 
Прнсмннй Gliamrc у вільний 
час приносить гроші. Гаран
тована гарна якість товару. 
$290 паро. Безплатні інфор
мації — пишіть, щоб умопн-
тиіся. ANDES CHINCHILLA, 
Rm. 830, ї ї W. 42 S U N.Y.C. 

КУ ПУВТв 
* ПІДПРИЄМСТВАХ, 

то ОГОЛОШУКУГЬСВ 
JS ПВОВОДГ і 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
A1K CONDITIONED 

О б с л у г а Щ и р а і Ч е с н а 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUP 

IRVINOTON, N. J. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 6-5555 

fc'Vergrcen 3-4450 

Maple Coal & Coke Co.fr 
Anthracite FUEL OIL Bituminous ^^SJjHjjj 

OIL BURNERS — Sales and Service 
7 2 - 7 4 B O X S T R E E T BROOKLYN 2 2 , N. Y. 
Oelivrru* to- MANHATTAN • BRONX • QUEENS 

Влитий T. КУДЛАК 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARK'S PLACE, NEW YORK CTTY 

(ICT 8 вул., між 2-3 Кисню) 
мас на складі великий вибір осінніх І зимових КАПЕ
ЛЮХІВ від $3.09 та ґ.ільп:і-. Маємо токох великий шібір 
фільцових велюрових капелюхів найкращої якости в різ
них кольорах і пайноиіших фасонах власного виробу 
та відомої марки капелюхи KNOX. Кожний капелюх ra-
р:інтований. Куплений в нас капелюх чистимо фабрич
ною методою. Пригадуємо, що у нашому відділі МУЖЕСЬКОЇ ГАЛЯНТЕРП п е р ш о ї 
якости різнородні сорочки, знаної марки "JAYSON" й Інші від $1.99 вгору. Всі сорочим 
гарантовані в пранні. У великому виборі також: дощевпки, парасолі, Імпортовані светери, 
краватіш, шкарпетки, паски, шалнкн й Інші зимові речі. 

Просимо зайти і переконатись про високу якість матеріалу та низьку фабричну ці-
HV. Говоримо по-українськи. — Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мель
ника кожної неділі між 7-8 год. рано на хвилях 1480, станція WHOM. 

• Отворено щоденно до,8-ої веч., в cj-боти до 10:00 • 

DUNLEY H A T S H O P 
14 SAINT MARK'S PLACE (East 8th S t Bet-2-3 Ave.) NEW YORK, N. Y. 

all 

УВАГА! НЮАРН І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
$> у гаси НЮАРКУ ВІДКРИТА НОВА 4 
КРАМНИЦЯ ДЛЯ ВИСИЛНИ 

П А Н У Н К«В 
ДО ВСІХ КРАШ ЕБРОПИ. 

• Висилаємо поживу, нову і ношену одежу, сукон
ні, шкіряні і текстильні вироби, медикаменти і т. 
п. Вишліть своїм рідним і знайомим різдвяний 
або новорічний подарунок. 

•^ Пакунки будуть доставлені до місця призначен
ня протягом тости тижнів- Посилки вислані по
вітряною поштою будуть доручуватнел протягом 
7-10 днів. * 

• Висилаючий одержить особисту посвідку від 
відборця пакунка. Висилки пакунків і доручен
ня ґа ранту сться. 

• Всі посилки повнотою оплачується тут включно 
з митом. Той, що одержить пакунок не буде ні
чого доплачувати. 

КАНЦЕЛЯРІЯ ВІДКРИТА КОЖНОГО ДНЯ ВІД 9-ої ГОД. 
РАНКУ ДО в-о! ГОД. ВЕЧОРОМ. 

В СУБОТУ ВІД 9-ої РАНО д о 4-ої ГОДИНИ ПОПОЛУДНІ. 

PACKAGE E X P R E S S CO. 
305 MARKET STREET NEWARK, N. J. 

Тел.: Alitchell 2-2452 
(Біля Пеисплвснія станції в місті Июарку). 

P h o n e М А 7-1761 

PETER S. 
MURIANKA 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ІГОГРЕБНИВ 

FUNERAL DIRECTOR 
413 Fairmount Avenue 

Philadelphia 23, Pa. 

ІВАН КОШЬЧИН 
F U N E R A L HOME 

L COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАННМАЄТЬСЯ ПОХОРО
НАМИ В СТЕИТЛ 

Шия приступні для ecta 
. N E W J E R S E Y 

Обслуга чесна І шіАераща. 
У випадку скутку в родимі 

кднчте як в день таж 
1 В почі: 

JOHM 
KOWALCHYK 
129 G R A N D S T R E E T , 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 
TeL HEnderson 4-5131 

ЧУДЕСНА ФОРМУЛА 
ДЛЛ ВОЛОССЯ 

СИВИНА ЗНИНАЄ 
Діс наче магічним способом, без 
по^ерховного фарбування. Хо
чете вже раз закінчити свої 
клопоти з сивим волоссям, не 
вживаючи трудних і фантастич
них фарб, в які ніхто не вірить. 
Не вірите, що це с можливе? 
Спробуйте, так як тисячі інтшгх 
це роблять, застосовуючи мето
д у NUVIDA з чудовими резуль
татами. Риску тут иемас ніяко
го. Вн платите $5.00 за достат
ню кількість, щоб одержати ба
жаний колір волосся. Якщо по 
ужитті цісї кількосте Ви не бу
дете повністю вдоволені повер
ніть порожню пляшку для пов
ного звороту. Не пропустіть цісї 
нагоди. Пішліть цей відтинок 
газети до TRYSAN CO., Dept 35, 
Pecksktll, N. Y„ напишіть точно 
друком Ваше прГзвище й адре
су на відворотному боці ковер
ти. Вам скоро пішлють Вашу 
посилку відворотною поштою. 
Не посіиіайтс жадних грошей, 
заплатіть поштареві прн доста-
ві пакунка. 

' ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е В Н И К 

Обслуга чееха І кяяжраща. X 

ШИН ПРНОТУПШ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

& Embalmer 
REASONABLE PRICE3 

\ 437 EAST 5th STREET f 
New York City 

j! Telephone: ORsmefcr 7-7161 

Ветупалте в члепн 
Vi:p іїіп-і.і:.ч-іі І І . Ц І ' І . І І І ” П І Coionv 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р К Б Н І Е 

Зажжжавтьоя вохорекмої 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольоваші 'гмшера-
тура. Модерна каплице 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.-V 
TeL: ORchard 4-25fitt 


